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Liitteet
Liite 1

Kyselylomake HARJAn käyttökokemuksiin liittyen

Lyhenteet ja käsitteet

Aluevastaava

Maanteiden kunnossapidon valvonnasta vastaava virkamies

Aura

Kunnossapidon seurantajärjestelmä

ELY

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

HARJA

Hoidon alueurakoiden raportointijärjestelmä

HARJA-viestit

Tienkäyttäjien yhteydenottoja havainnoista
tienpäällä

HHJ

Hankintojen hallintajärjestelmä

HJU

Hoidonjohto-urakka.

Hoito-urakka

Maanteiden kunnossapidosta alueellaan vastaava taho, jonka ELY-keskukset valitsevat kilpailuttamalla.

ISO-standardi

(International Organization for Standardization) Kansainvälinen järjestä standardisoimiselle.

Liito-viestit

Sama kuin yllä mainitut HARJA-viestit, mutta
nimi vaihtui HARJA-järjestelmän käyttöönoton
yhteydessä.

Livi

Liikennevirasto (vuodesta 2019-alkaen VÄYLÄvirasto)

Maastokartta

Yleisempi karttapohja esimerkiksi autoilijoille
suunnatusta tiestöstä.

MAKU

Maanrakennuskustannus indeksi

Solita

HARJA-järjestelmän kehittänyt yritys

Sommittelu

Grafiikan järjestelemistä helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi tarkasteltavalla kuvapinnalla

Teemakartta

Kuvaus johonkin tiettyyn teemaan liittyvästä
tiedosta karttapohjalla. Esimerkiksi tilastotietoa.

Tierekisteri

Valtion tiestön tietojärjestelmä joka sisältää
erinäistä dataa maanteistä ja niiden hoidosta.

Tierekisteriosoite

Osoitejärjestelmä jonka perusteella voidaan
paikantaa haluttu kohde. Osoitteet kulkevat
esimerkiksi muodossa 7 /12 / 250, jossa 7 on
tien numero, 12 tieosan numero ja 250 paaluluku.

Tmf

Traffic management Finland Oy (toimi vuoden
2019 alkuun asti nimellä Liikennekeskus)
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JOHDANTO

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY). ELY-keskukset ovat valtion virastoja ja niitä on valtakunnallisesti 15 kpl. Työ sijoittuu liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueelle.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda HARJA-järjestelmää kehittävälle tiimille
tekijätiimin henkilökunnan vaihtuvuuden varalta tietoisuuteen alueurakoiden työtoimenkuvaa ja muita ELY-keskusten vastuulle kuuluvia tienpidollisia tehtäviä, jotka jollain
tavalla ovat sidoksissa aluevastaavien työhön. Sen lisäksi tarkoituksena on tuoda tietoisuuteen järjestelmän käyttäjien näkemyksiä kehitystarpeista, sekä opinnäytetyön kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia käytöstä ja näkemyksiä kehittämistarpeista.
HARJA (hoidon alueurakoiden raportointijärjestelmä) on Väyläviraston tilaama järjestelmä, johon on koostettu yhteen valtion maanteiden kunnossapitourakoiden tiedot.
Järjestelmä toimii tilaajan ja toteuttajan välillä yhteisenä työkaluna, johon koostetaan
mm. urakoiden rahaliikenne, laadunvalvonta sekä työn teossa käytettävät materiaalimäärät.
Idea kehittämissuunnitelmasta muodostui oman esimieheni ehdotuksesta luoda
HARJA:n käyttöön liittyvä kehittämissuunnitelma joka tulisi ennen kaikkea tulevaisuudessa palvelemaan järjestelmän käyttäjiä ja helpottamaan päivittäistä työntekoa. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen on ilmennyt asioita, joita kehittämällä voidaan helpottaa
aluevastaavien ja urakoitsijoiden työtä. HARJA:n kehittäminen mahdollisimman hyvin
tarkoitustaan vastaavaksi on oleellista hoidon alueurakoiden tulevaisuuden työskentelyn näkökannalta.
Suurimpia haasteita järjestelmän toimivuuden kannalta tällä hetkellä on mm. sen käytettävyys ja tietojen siirtyminen eri rajapintojen välillä. Tällä hetkellä esim. urakoitsijoiden omista materiaalien keruu järjestelmistä siirtyvät materiaalimäärät tuottavat toisinaan epäluotettavia lukuja niitä katsottaessa HARJA:n kautta.
Toisena suurena riskitekijänä on tienkäyttäjien lähettämän palautteen välittymättä jääminen urakkaan kuuluvalle henkilöstölle HARJA-viestien kautta. Pahimmassa tapauksessa näiden viestien vastaanottamatta jääminen urakoitsijan ja valvojan osalta voi johtaa liikenneonnettomuuksiin.
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen ja sen tarkoituksena on luoda käsitys siitä millä
tavoin HARJA-järjestelmää pitää tulevaisuudessa kehittää, jotta se palvelee aluevastaavien ja alueurakoitsijoiden työntekoa paremmin tulevaisuudessa. Opinnäytetyö toimii
myös oppaana ja perehdyttäjänä alueurakoiden työtehtäviin HARJAa kehittävälle tiimille.
Tutkimus on toteutettu huomioiden maanteiden kunnossapidon tulevaisuuden näkymät. Käytännössä tämä näkyy opinnäytetyössä mm. siten että tutkimuksessa on otettu
huomioon uuden maanteiden hoitourakan valtakunnallinen lanseeraaminen lähivuosien aikana. Myös digitalisaation jatkuva kehittymien on huomioitu työn kirjoituksessa.
2.1

Työn tilaaja

Opinnäytetyön tilaaja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) vastaa Väyläviraston ohjaamana maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta. ELY-keskukset on
perustettu vuonna 2010. Tätä ennen valtion maanteiden hoito tapahtui Tiehallinnon tiepiirien kautta.
ELY-keskukset hoitavat valtion omistuksessa olevien maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kävely- ja pyöräilyväyliä. Kaikki yleisten
teiden kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta. Teiden kunnossapidon ja
investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta
ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.
(ELY-keskus 2019.)
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistui vuoden 2019 alusta. Liikenteen
turvallisuusvirasto TRAFI, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Entinen Liikennevirasto jatkaa
Väylävirastona. Liikenneviraston aiemmin hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät uuteen valtion omistamaan erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland Groupiin (TMFG). (ELY-keskus 2019.)
2.2

Tutkimuskysymykset

Opinnäytetyössä on kaksi tutkimuskysymystä, joihin saadaan vastaus tämän työn luvuissa 9.1 ja 9.2. Tutkimuskysymykset ovat: 1. mitkä ovat järjestelmän tulevaisuuden
kannalta tärkeimmät kehityskohteet? Sekä 2. miten kehitystyötä tulisi jatkossa viedä
eteenpäin?
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Tutkimuskysymysten vastauksissa on otettu huomioon tätä työtä varten tehdyn henkilöstöhaastattelun tulokset sekä opinnäytetyön kirjoittajan omakohtaiset näkemykset
järjestelmän käytöstä kuten luvussa 2.1 mainittiin.
Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty opinnäytetyön kirjottajan omakohtaista kokemuspohjaa HARJAn päivittäisenä käyttäjänä sekä muita järjestelmän parissa työskenteleviä asiantuntijoita haastattelemalla kasvotusten, että sähköisesti. Työssä hyödynnettyjä lähteitä ja kirjallisuutta on haettu tutkimuskysymyksiin liittyvien ongelmien perusteella. Tutkimusmenetelmissä läpikäydyt asiat pohjautuvat tässä luvussa esiteltyihin
tutkimuskysymyksiin.
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TUTKIMUKSEN TAUSTAT

Tutkimuksen taustat osiossa käydään läpi maanteiden hoitoon liittyviä osa-alueita, joiden työhön HARJAn käyttö pohjautuu. Käsiteltäviä työtehtäviä ovat tilaajan, eli aluevastaavan rooli, laadunvalvontakonsultin avustavat työt sekä alueurakoissa tehtävät työt.
Jokainen edellä listatuista tahoista hyödyntää HARJAa työtehtävissään.
3.1

Aluevastaavan työtehtävät

Aluevastaavien pääasialliset työtehtävät liittyvät hoitourakoiden laadunvalvontaan sekä
päivittäiseen verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Tämän lisäksi Aluevastaavat ovat
mukana vastaamassa hoidon alueurakoiden hankinnasta omalla vastuualueellaan yhteistyössä keskitetyn hoidon hankinnan kanssa ja urakka-asiakirjojen sisällöstä omalla
alueellaan. Laadunvalvonnassa ELY-keskus käyttää aluevastaavien apuna laadunvalvontakonsultteja.
Muihin Aluevastaavan työtehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen urakka-alueella tapahtuviin korvauslausuntoihin Lapin ELY-keskukselle. Maanteiden korvauslausuntoja on
käsitelty tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 3.1. Myös tieomaisuuden yleisvalvonta, liikennejärjestelyiden ja ympäristöasioiden valvonta ovat osa tehtävänkuvaa.
Edellä mainittujen lisäksi aluevastaavan tehtävät pitävät sisällään kolmansien osapuolien tekemien töiden valvontaa ja muille viranomaisille annettavien lausuntojen kirjoitusta. Pääosa tienpidon luvista on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Keskitettyjen
lupapalvelujen lausuntoja on käsitelty tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 3.2.
Valtakunnallisesti Hoitourakoiden aluevastaavia työskentelee tällä hetkellä 43 kpl.
Kehittämissuunnitelma on laadittu ensisijaisesti helpottamaan Aluevastaavien työntekoa tulevaisuudessa.
3.1.1 Laadunvalvonta
Laadunvalvontaa tehdään aluevastaavien toimesta tien päällä liikkuen keskimäärin 2-3
päivää viikosta.
Laadunvalvontakonsultti suorittaa pistokoetarkastuksia tasaisin väliajoin urakka-alueella. Konsultti ilmoittaa kierroksista etukäteen tilaajalle ennakkoon sovitulla tavalla.
Näin aluevastaava voi vielä itse halutessaan vaikuttaa suoritettavan laadunvalvonta kierroksen reittisuunnitelmaan. Alla olevan kuvasarjan avulla on havainnollistettu, miten
laadunvalvontatyö käytännössä tapahtuu.
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Kuva 1 Laadunvalvontaa suoritetaan

Kuva
2
toimistolla

Laadunvalvontaraportti

maastossa hyödyntäen tablettia

luodaan

tavallisesti

jälkikäteen
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Kuva 3 Kuvakaappaus Autori-järjestelmän kautta tuotetusta laadunvalvontaraportista
(AUTORI 2019).
Tämän työn kirjoitushetkellä ELY:llä ja laadunvalvontakonsultilla on käytössä Autori-järjestelmä. Laadunvalvontaraportti koostuu ajoreitistä ja reitin varrella tehdyistä havainnoista. Laadunvalvontakierroksien jälkeen seurataan urakoitsijan toimenpideajan toteutumista. Mikäli laadunvalvontakierroksella havaitaan laadunalituksia, lähtee näistä tieto
raportin mukana urakoitsijalle. Urakoitsijalla on mahdollisuus kommentoida suoraan raporttiin tehtyä havaintoa. Laadunvalvontakorttiin liitetään yleensä kuva havainnosta,
tierekisteriosoite ja vapaa kommentti.
3.2

Alueurakat

ELY-keskus tilaa valtion tiestön ja niihin liittyvien alueiden hoidon urakoitsijoilta. Urakoitsijat valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat pääsääntöisesti viisivuotisia laajoja palvelusopimuksia tietyillä maantieteellisellä alueella. Samaan alueurakkaan mahtuu useiden
eri kuntien maantieteellistä aluetta. Esimerkiksi Vantaan alueurakka pitää sisällään tiestöä Helsingin, Sipoon, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Vantaan kuntien alueelta.
Urakka-alueita on koko maassa noin 80. Normaalisti yhden hoitourakan kesto on 5
vuotta. Alueurakoita kilpailutetaan vuosittain 14 - 19 kappaletta.
ELY-keskus määrittelee ennalta urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä
huomioiden tilaajan asettamat tiestökohtaiset vaatimukset esim. kaluston osalta. Urakoitsijoille kuuluu sopimusten mukaan hankkia tarvittavat materiaalit ja koneet sekä
vastata laadusta ja raportoinnista Aluevastaavalle. Aluevastaava valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin sekä suorittaen katselmuksia. Yhteisillä pelisäännöillä varmistetaan saman hoitoluokan maanteiden saman laatutason
omaava hoito ympäri suomea.
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Kuva 4 Suomen kaikki alueurakat karttanäkymänä vuodelta 2016. Eri värit kuvastavat eri
yritysten hallinnoimia urakka-alueita. (ELY-keskus 2016.)
Alueurakoiden työhön sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys
ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus (ELY-keskus 2018).
Alueurakoiden työtehtäviä ja niiden sisältöä on käsitelty tarkemmin luvuissa 3.2.1 3.2.3.
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3.2.1 Alueurakoiden talvihoitotyöt
Alueurakoiden talvihoitotöihin kuuluu tiestön tilan hallinta siten että liikenteen turvallinen ja sujuva eteneminen on jatkuvasti varmistettu. Tämä turvataan mm. lumenpoistolla, pinnan tasauksella ja liukkauden torjunnalla. Aurauksen ja suolauksen lisäksi talvihoitoon sisältyy mm: aurausviitoituksen asentaminen syksyisin ja poisto keväisin, liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus, lumivallien madallus, lumen poiskuljetus kohteista
joissa se on välttämätöntä ja sulamisvesihaittojen torjunta.

Kuva 5 Talvinen maantie vuodelta 2015, jossa liittymän näkemäalueen peittää aurausvalli
Yleiset tiet jaetaan kuuteen talvihoitoluokkaan: IsE (Käytetään silloin kuin KVL on yli
15.000 ajoneuvoa), Is, Ib, Ic, II ja III. Tämän lisäksi taajama-alueella voidaan käyttää luokan Ib sijasta taajamaluokkaa TIb (taajama Ib). Luokan IsE palvelutaso on korkein ja luokan III matalin. (Liikennevirasto Maanteiden talvihoito laatuvaatimukset 2015.)
Hoitoluokat määritellään liikennemäärien sekä liikenteellisen merkityksen perusteella.
Pääsääntöisesti valtatiet sekä muut päätiet kuuluvat korkeimman hoitoluokan tiestöön.
Vastaavasti vähäliikenteiset tiet kuuluvat alemman hoitoluokan teihin.
Eri hoitoluokan teille on määritelty kitka-arvot, joilla mitataan tiestön laatua talvella.
Maanteiden kitkan mittaaminen perustuu silmämääräiseen havaintoon, ajotuntumaan,
sekä kitkan mittaukseen kitkamittaria hyödyntäen.
Kitkamittarina käytetään auton hidastuvuuteen perustuvaa tai muuta tilaajan ennalta
hyväksymää mittauslaitetta. Hidastuvuuteen perustuvassa mittauksessa mittausautoksi
vaaditaan ABS-jarruilla ja nastarenkailla varustettu henkilöauto. Jarrujen sekä talvirenkaiden on oltava asianmukaisessa kunnossa. Mittarit kalibroidaan autokohtaisesti vuosittain järjestettävissä kitkamittarien kalibrointitilaisuuksissa.
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Taulukko 1 Alueurakoiden laadunvalvonnassa hyödynnettävä kitka-arvotaulukko
(Maanteiden talvihoito laatuvaatimukset, 2015, 10).
Kitka-arvo

0,00 - 0,14

0,15 - 0,19

Selite

Erittäin liukas,
"pääkallokeli"

Liukas ja jäinen Sileä polanne Pitävä lumipotienpinta
lanne

0,20 - 0,24 0,25 - 0,29

0,30 - 0,44 0,45 - 1,00
Paljas päällyste ja
märkä tienpinta.

Paljas päällyste- ja kuiva
tienpinta

Ajoradan kitka on pidettävä sellaisena, että se mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille. Esimerkiksi Is-hoitoluokan teillä kitkavaatimus on 0,30 ja hoitoluokan I tiestöllä 0,28. Molempien hoitoluokkien toimenpideaika on 2h.
Muita alueurakoihin asetettuja laatuvaatimuksia talvihoidon osalta on mm. varmistuminen siitä, ettei lumi kasaudu näkemäesteeksi suojateiden eteen, liittymä- ja risteysalueille, bussipysäkeille, liikennemerkkien eteen tai muihin liikenneturvallisuutta vaarantaviin kohtiin.
Mikäli tieomaisuudelle aiheutuu auraustyön yhteydessä vaurioita, on urakoitsijan korjattava ne viivyttelemättä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi aurauksen yhteydessä irronneet reunakivet. (ELY-keskus 2018h.)
Kuvassa 6 on havainnollistettu esimerkillä Vantaan alueurakkaan kuuluvan tiestön hoitoluokkia eri väreillä korostaen. Punainen väri kuvastaa korkeimman hoitoluokan ISe
tietä. Vastaavasti taas oranssi väri on alemman hoitoluokan II omaavan tien väri.
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Kuva 6 Vantaan alueurakan talvihoitoluokat. Punainen väri kuvastaa korkeinta hoitoluokkaa. Oranssi väri vastaavasti alempaa hoitoluokkaa. (ELY-keskus 2014.)
3.2.2 Alueurakoiden kesähoitotyöt
Alueurakoiden kesähoitotyöt pitävät sisällään mm. niittoa, vesakointia, sorateiden hoitoa ja liikennemerkkien kunnossapitoa.
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Kuva 7 Kaiteiden alustat viimeistellään varsinaisen niittokierroksen päätteeksi trimmeröimällä. Kuvan soratien kaiteen alusta on vielä viimeistelemättä.
ELY:n teidenvarsien viheralueet ovat pääsääntöisesti luonnonmukaisia metsäalueita ja
nurmikenttiä, kuten kuvasta 7 voidaan huomata. Vihertöitä suoritetaan jokaiselle tieosuudelle ennakkoon tarkastellun hoitoluokan mukaisesti. Viherhoitoluokat on jaettu
kolmeen pääkategoriaan joista korkeimman hoitoluokan omaavat alueet kulkevat pääsääntöisesti rinnakkain korkeimman talvihoitoluokan omaavien väylien kanssa. Näitä yhdistää loogisesti suuri liikennemäärä, keskeinen sijainti sekä tiellä liikkuvan kaluston
tyyppi.
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Kuva 8 Keväällä koneellisesti harjattua maantietä. Taajamien sisällä harjaukset tehdään
keräävällä koneella ja aina kostutettuna pölyhaittojen torjumiseksi.
Vaikka puhtaanapito onkin ympärivuotista työtä ajoittuvat suurimmat tienvarsien ja levähdysalueiden puhdistuskierrokset kevääseen. Kerätyistä jätteistä raportoidaan tilaajalle kerätyt määrät tonneina. Alueurakka tyhjentää tienvarsilta kerättyjen jätteiden lisäksi linja-autopysäkeillä olevia jäteastioita sekä levähdysalueilla olevat Molok-astiat.
Osa suurimmista alueurakoihin sisällytetyistä kesähoitotyölajeista on listattu alla olevaan taulukkoon. (ELY-keskus 2018a.)
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Taulukko 2 Alueurakoiden kesähoitotyöt (ELY-keskus 2018a.)
Niitto

Vesakointi

Harjaukset

Sorateiden
hoito

Ajankohta
Pääsääntöisesti niittotöitä suoritetaan juhannuksesta syyskuun alkuun
asti riippuen vallitsevista sääolosuhteista. Hoitoluokitus määrittelee sen,
kuinka monesti tiealue niitetään kesähoitokauden aikana.
Vesakoiden raivaukset painottuvat
loppukesään ja syksyyn. Suurimmalla
osalla maanteistä vesakoita raivataan joka kolmas vuosi. Maanteiden
liittymäalueilla raivaus tehdään vuosittain. Useammin raivattavia alueita
ovat myös pääteiden riistavaara-alueet sekä tieosuudet koulujen läheisyydessä. Näihin liittyvät tarkennukset määritellään alueellisissa hoitourakoissa. Yksityistieliittymien näkemäraivaukset ovat tiekuntien vastuulla.
Keväisin maantiet harjataan koneellisesti puhtaaksi irtoaineksesta. Pääkaupunkiseudulla toteutetaan keväisin myös teidenvarsien pölynsidontaa kostutetulla suolaliuoksella ilmanlaadun parantamiseksi.
Sorateitä hoidetaan ympärivuotisesti, mutta kesäaikaan tehtäviä
töitä ovat: tasaus, pölynsidonta ja sorastaminen

Työlajilla haettu tavoite
Niiton ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Vesakon raivauksen tavoitteena on näkökentän parantaminen ja sitä kautta tieliikenneturvallisuuden parantaminen.

Harjauksien tavoitteena on
ennaltaehkäistä irtokivien
lentäminen ja tätä kautta
tuulilasin rikkoontumiset ja
tieliikenneturvallisuuden
parantaminen.
Sorateiden hoidon avulla tavoitellaan mahdollisimman
hyvää ja tasaista pintakuntoa

3.2.3 Muita alueurakoiden tehtäviä
Siltojen vuositarkastukset ovat osana alueurakoissa vuosittain tehtäviä töitä. Siltojen
kuivatuslaitteiden pienet kunnostus- ja huoltotoimenpiteet kuuluvat kunnossapitourakoiden töihin. Muilta osin itse siltojen korjaus kuuluu ELY-keskuksen siltapuolelle.
Alueurakan siltojen tarkastajan tulee käydä Väyläviraston järjestämä koulutus siltojen
tarkastusta varten ennen tarkastustyön aloittamista. Siltojen tarkastukset raportoidaan
tilaajalle sopimuksen mukaisesti. Ennen tarkastukset tehtiin kirjaamalla havainnot ylös
paperiselle tarkastuslomakkeelle. Nykyään siltatarkastaja pystyy hyödyntämään HARJAssa olevaa siltatarkastuslomaketta eikä näin ollen tarvitse paperisia lomakkeita. Myös
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raportointi tilaajalle tapahtuu järjestelmän kautta eikä erillisiä tarkastuslomakkeita tarvitse lähettää muistitikulla tai paperilla.
Portaalitarkastuksia tehdään alueurakoissa tietyllä vuosikierrolla. Portaalitarkastuksien
tulokset raportoidaan samaan tapaan siltatarkastuksien kanssa tilaajalle.
Osa Suomen alueurakoista pitää sisällään myös tunneleiden hoitoa sekä laituripaikkojen
ylläpitoa. Laituripaikkojen hoidon pääasiallinen tehtävä keskittyy huolehtimaan siitä,
että vaaditut turvavarusteet kuten pelastusrengas ja "onki" ovat ehjiä ja tallessa. Lisäksi
laituripaikoilla tehdään vuosittain tarkastukset, joiden yhteydessä todetaan laiturielementtien sen hetkinen kunto. Tarkastukset ja niissä havaitut vauriot ja huoltotyötarpeet
kirjataan työmaapäiväkirjaan. Urakoitsija on velvollinen raportoimaan tekemistään havainnoista tilaajalle.
Myös tunnelien ylläpitotyöt ovat kokonaisuudessaan vuoteen 2019 asti hoitourakoiden
vastuulla, ellei toisin ole määritelty. Esimerkiksi Vantaan alueurakkaan kuuluu kaksi
maantietunnelia; Kivihaan tunneli mt. 100:lla (Hakamäentie) sekä Vuosaaren satamatunneli mt. 103:lla (Kehä III). Alueurakoitsijoiden tulee nimetä urakan työnjohdosta erillinen tunnelin isännöitsijä. Isännöitsijän rooli on olla kaikkien tunnelissa tapahtuvien
kunnossapitotöiden yhteyshenkilö ja koordinoija. Isännöitsijän rooliin kuuluu minimoida
kunnossapitotöistä tienkäyttäjille aiheutuva haitta. Isännöitsijä toimii tiiviissä yhteistyössä TMFG Finland Oy:n (Ent. Liikennekeskus) kanssa. Vikatilanteessa isännöitsijän on
varmistuttava, että aliurakoitsijat sekä muut huoltotoimijat ovat tietoisia viasta.
Tätä työtä kirjotettaessa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksien ja alueurakoiden välisien sopimuksen mukaisiin tunnelien huoltotöihin kuuluu myös sähköllä toimivat varusteet ja
laitteet. Kaakkois-Suomen ELY:n alueella uusien alueurakoiden käynnistyessä sähköllä
toimivien laitteiden- ja varusteiden ylläpidosta tulee vastaamaan Traffic management
Finland.
Edellä mainittujen töiden lisäksi alueurakoissa tehdään ympärivuotisina töinä liikenneympäristön hoitoa sisältäen mm. liikennemerkkien ja opasteiden oikaisua ja niiden
uusimisia. Päällystettyihin maanteihin syntyviä reikiä paikataan mm. kylmämassalla ja
valuasfaltilla.
3.3

HARJA-järjestelmän historiaa

HARJA-järjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2012. Tarkoituksena oli kehittää uusi järjestelmä, joka tulisi kokoamaan yhteen hoidon ja ylläpidon alueurakoiden valvontaa
sekä väyliä koskevien tienkäyttäjien palautteiden hallinnan. Järjestelmä korvasi sitä
edeltävän Aura-järjestelmän.
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Kuva 9 Järjestelmän kehityshistorian aikajana
Alueurakoitsijoille 2015 järjestetyssä seminaariesityksessä HARJA-järjestelmän tärkeimmän tehtävän määritettiin olevan väylien ja sopimusten muodostaman kokonaisuuden
hallinta.
Samassa seminaarissa ydinviesteinä järjestelmän käyttöönotolle mainittiin yhteistoiminnan paraneminen ELY:n ja urakoitsijoiden välillä. Myös yhtenäistämiseen haluttiin
panostaa, jotta järjestelmä pystyisi vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin. (Kohonen I, 2016.)
Tienkäyttäjillä on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti talvikunnossapitotöiden toteutumista maastossa selainpohjaisen karttapalvelun kautta. Tilannekuva on tarjolla avoimena datana sekä visualisoituna Liikenneviraston Liikennetilannepalvelussa. Tieto tehdyistä talvihoitotöistä on saatavilla 72h toimenpiteiden alkamisen jälkeen. Tilannekuvasivusto päivittyy 20 minuutin välein. (Väylä 2019a.)

Kuva 10 Kuvakaappaus kaikille avoimena olevasta liikennetilapalvelusta (TMFG 2018).
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3.3.1 AURA-järjestelmä
Aura-järjestelmä (Alueurakoiden raportointijärjestelmä) oli HARJAA edeltävä työkalu.
Aura kehitettiin vuosina 2002-2003. Tilaajana oli silloinen Tiehallinto ja toteuttajana
SYSopen konsulttiyritys. Lopullinen luovutus tilaajalle tapahtui 8.9.2003. Aura toimi
HARJAn tapaan selainpohjaisesti. Käyttöluokitus oli jaettu neljään eri osa-alueeseen:
Taulukko 3 Aura-järjestelmän käyttöluokitukset (Liite 2)
Luokitus

Selite

Poikkileikkausseuranta

Poikkileikkausseurannan avulla seurattiin talvihoitotöiden
toteutumista yhden tietyn pisteen perusteella.

Työ- ja toteumaseuranta

Tämän avulla seurattiin töiden toteutumista, kustannuksia
ja ympäristöraportointia. Työ- ja toteumaseuranta työkalulla voitiin halutessa tehdä suunnitelmia ja seurata niiden
toteutumia, esim. ojitus- tai sorastussuunnitelmia. Toteutumien kirjaus ei kuitenkaan edellytä suunnitelmaa.

Poikkeamaraportointi

Toimi samalla periaatteella kuin nykyisellään HARJA:ssa.

Laadunseuranta

Laadunseurantatyökalun avulla seurattiin pääasiassa kesähoidon laadun toteutumista.

Vuonna 2003 ja sen jälkeen alkaneet alueurakat vietiin Auraan täydessä mittakaavassa.
Tämä tarkoitti sitä, että kaikki työmaakokouksissa käsitelty materiaali oli löydettävissä
yhdestä samasta paikasta. Aura sai lähtötietonsa (sopimustiedot) Hankintojen hallintajärjestelmästä HHJ:sta. Alueurakoitsija käyttivät Auraa samalla tavalla kuten tällä hetkellä HARJAa, extranetin kautta.
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Kuva 11 Vanhan Aura-järjestelmän aloitusvälilehti (Liikennevirasto 2007).

Aura-järjestelmä toi alueurakoiden sopimusten valvontaan paljon etuja. Paperikansioista oli mahdollista siirtyä sähköiseen muotoon. Sen lisäksi selainpohjaisen käyttöliittymän käyttö mahdollisti alueurakan tietojen tarkastelun paikasta riippumatta kannettavan tietokoneen kanssa. Näin alueurakoiden tiedot saatiin koostettua yhteen ja samaan paikkaan, joka nopeutti huomattavasti työskentelyä sekä työn seurantaa.
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4

HOITOURAKOIHIN JA HARJAAN SIDOKSISSA OLEVAT
VIRANOMAISPALVELUT

Alueurakoiden työt pitävät kunnossapitotöiden lisäksi sisällään monia muita tienpitäjälle määritettyjä osa-alueita. luvussa 4 on käsitelty niistä keskeisimmät.
4.1

Vahingonkorvauslausunnot

Tienkäyttäjät ovat oikeutettuja hakemaan mahdollisen maantiellä sattuneen vahingon
seurauksena korvausta tienpitäjältä, tässä tapauksessa paikalliselta ELY-keskukselta.
Hakija on oikeutettu korvaukseen silloin, mikäli tien kunnossapidon todetaan olleen
puutteellista ja ELY:n laatuvaatimuksista poikkeavaa.
Vahingonkorvausasioihin liittyvä asiakkaiden yleisneuvonta on keskitetty Liikenteen
asiakaspalvelukeskukseen

Hakemusmäärät 2010 - 8/2018
2500
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1589

1500
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1052

1185

500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kuva 12 Lapin ELY-keskukselle tulleita hakemusten määriä vuosittain tarkasteltuna (ELYkeskus / Hallikainen 2018).
Yllä olevassa taulukossa on esitetty vuosittain ELY-keskukselle käsiteltäväksi tulevien vahingonkorvaushakemusten määrä. Korvaushakemusten määrä on ollut kasvussa viime
vuosien aikana. (ELY-keskus 2018b.)
Tienpitäjän vahingonkorvausvastuu pohjautuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä tuottamusvastuuseen. Asiasta mainitaan seuraavasti:
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Taulukko 4 Tienpitäjän vahingonkorvausvastuu (Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä
2018.)
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
 Maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa
 Kunnossapidon tason määräytyminen olosuhdesidonnaista
Tuottamusvastuu
 Tuottamuksellisuus tarkoittaa huolimattomuutta (huonoa työn jälkeä), tai laiminlyöntiä (tehtävien tekemättömyys, olisi pitänyt tehdä)
 Tienpitäjän korvausvastuun syntymisen edellytyksenä on, että tien hoito on
tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon
kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä

Tienpitoviranomaisen tuottamusvastuuta arvioitaessa tutkitaan viranomaisen ja työn
urakoitsijan toimintaa kokonaisuutena. Vastuun syntymiseen vaikuttavat mm. ennaltaarvattavuus, kohtuullinen toimenpideaika, tienkäyttäjien mahdollinen varoittaminen
esim. liikennemerkkien avulla ja tien kunnolle asetetut laatuvaatimukset. (Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 2018.)
Lapin ELY-keskuksessa keskimääräinen hakemuksen käsittelyaika on tämän työn kirjoitushetkellä noin 5-6 kk. Ongelmia tuottaa hakemusten lisääntyneen kasvun lisäksi mm.
tiedon välittyminen paikallisilta ELY-keskuksilta Lapin ELY-keskukseen, johon korvauskäsittelyjä koskevat tehtävät on keskitetty.
Usein saattaa eteen tulla myös tilanteita jossa korvaushakemus koskee työmaa-alueella
sattunutta vahinkoa. Tässä tapauksessa hakemus saattaa välittyä oikealla taholle lausuttavaksi vasta aluevastaavalla tarkastuksessa käytyään.
Vahingonkorvauspäätöksiä tehtäessä viranomaisen ja urakoitsijan lausunnot ovat ensisijaisen tärkeitä. Tämän johdosta tehtyjen tarkastusten ja kunnossapitotoimenpiteiden
dokumentointi niin oikea aikaisesti kuin mahdollista on tärkeässä roolissa käsittelyn onnistumisen kannalta.
Korvauksenhakijalla on mahdollisuus hakea ELY-keskukselta korvausta kolmen vuoden
kuluessa maantiellä sattuneesta vahinkotapahtumasta. (Laki velan vanhentumisesta 4
§, 7 § 1 mom. 3 kohta). Näin ollen tienpitäjän on mahdollista joutua kuultavaksi useamman vuoden kuluttua vahinkotapauksesta. (Hallikainen. M, 14.11.2018 sähköposti)
4.1.1 Omaisuudelle aiheutuneet vauriot
Lapin ELY:stä lähetetään sähköpostitse erillinen linkki lausuntolomakkeeseen, jonka
täyttöön annetaan urakoitsijalle aikaa 2viikkoa ja urakan valvojalle 3 viikkoa.
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Tyypillisin tienkäyttäjän korvaushakemus on kuoppaan ajosta ajoneuvolle johtuneiden
vaurioiden periminen. Tällaisissa tapauksissa ELY:ltä lähdetään perimään usein korvausta vaurioituneen renkaan, vanteen, tai jousituksen johdosta.

Kuva 13 Huonokuntoinen päällyste on reikiintynyt paikkauksista huolimatta
Hakemuksista suurin osa kohdistuu päällystetylle tieverkolle. Soratiestön osuus hakemuksista on valtakunnallisesti noin 10% verrattuna päällystetyiltä teiltä tuleviin hakemuksiin.
Seuraavana tulevat erityyppiset työmaa-alueet ja kevyenliikenteen väylät. Suurin osa
kevyenliikenteenväylillä tapahtuvista vahingoista on henkilövahinkoja. Henkilövahinkoja käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön seuraavassa luvussa 3.1.2.
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Päätökset tietyypeittäin 1-8/2018
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Kuva 14 Päätösmääriä kuvattuna tietyypeittäin valtakunnallisesti (ELY-keskus / Hallikainen 2018)
4.1.2 Henkilövahingot
Vahingot joissa henkilölle itselleen on tullut fyysisiä vammoja kuten esim. liukastumistapaukset käsitellään Valtionkonttorissa. Liikenneväylien ylläpitämisestä johtuvien henkilövahinkojen käsittely on keskitetty Valtionkonttorille 1.1.2015 lähtien
Valtionkonttorin kautta käsiteltävät hakemukset lähetetään ensin Lapin ELYkeskukseen, jonka kautta lausuntopyyntö välitetään urakan valvojalle.
Valtionkonttorin kautta käsiteltävät henkilövahinkoihin kohdistuvat korvaushakemukset ovat pääsääntöisesti kustannuksiltaan huomattavasti suurempia kuin Lapin ELYkeskukseen tulevat materiaalivahinkoja koskevat hakemukset.
4.2

Tienpidon luvat

Tienpidon lupayksikkö toimii valtakunnallisesti keskitettynä Pirkanmaan ELYkeskuksesta käsin. Maastotyö tehdään alueurakoista käsin jota varten tilaaja velvoittaa
yhden työnjohdossa olevan toimihenkilön toimimaan viranomaispalvelu henkilönä.
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Alueurakoiden viranomaispalveluhenkilö osallistuu asiakkaiden kanssa maastokatselmukseen ja tekee tästä katselmuksesta erillisen muistion Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Katselmuksen jälkeen kirjoitetaan lupa-, lausunto-, tai sopimus asiakkaalle (kielteinen
tai myönteinen). Alueurakoiden viranomaispalveluhenkilöiden roolit poikkeavat toisistaan valtakunnallisesti jonkin verran. Osassa isoimpia urakoita on ns. täyden palvelun
viranomaishenkilö joka käytännössä hoitaa prosessin alusta loppuun saakka itsenäisesti
Pirkanmaan lupapalvelujen tehdessä kuitenkin päätöksen asian lopulliseksi ratkaisemiseksi.
Luvussa 3.2 käydään lyhyesti läpi valtakunnallisesti yleisimpiä lupatyyppejä, joita Pirkanmaan ELY-keskuksessa käsitellään päivittäin
4.2.1

Työluvat

Työlupaa haetaan, mikäli työ kohdistuu maantiehen tai työtä varten tullaan työskentelemään tiealueella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tapaukset joissa tontilta kaadetaan
puita ja ainoa mahdollinen tapa toteuttaa työ on toimia maantieltä käsin.
Erillistä työlupaa ei kuitenkaan tarvitse enää hakea, mikäli on esimerkiksi hakenut liittymälupaa tai tehnyt ELY:n kanssa sopimuksen vesihuolto-, tai sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle. Näihin sisältyy aina automaattisesti työlupa itsessään. (ELY-keskus
2018c.)
4.2.2 Liittymäluvat
Liittymälupaa haetaan, kun tontille halutaan muodostaa liittymä valtion tieverkkoon.
Liittymäluvan myöntämistä harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota maantien liikenneturvallisuuteen mm. riittävien näkemien varmistamiseksi. Myös liittymän vaikutuksia maantien kunnossapitoon tarkastellaan mahdollisen luvan myöntämisen yhteydessä.
ELY-keskus on ilmoittanut liittymäluvan myöntämisen kriteereiksi yksityishenkilölle mm.
seuraavalla tavalla:
–
–
–

"Liittymä on tarpeellinen kiinteistön käyttäjälle eikä muuta kulkua
voida järjestää
Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä
Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät
tien toiminnallisen luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella" (ELY 2018d.)

4.2.3 Vesihuolto- ja kaapeleiden sijoitussopimukset
ELY:n kanssa tulee solmia sijoitussopimus, kun tiealueelle halutaan sijoittaa kaapeleita,
johtoja tai putkia
(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 §).
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Lupatyyppi on tapauksesta riippuen malliltaan joko ilmoitus, sijoitus- tai työlupa. Vesihuoltojen- ja kaapeleiden sijoitussopimukset kirjoitetaan muiden lupien ja lausuntojen
tapaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta käsin. Poikkeuksena edellä mainituista luvista on
tievalaistusasioita koskevat kaapelit, joista sovitaan paikallisen ELY-keskuksen sähköasiantuntijan kanssa.

Kuva 15 Työluvan varainen tiealueella tapahtuva kaivanto (Meriläinen 2018).
ELY-keskus mainitsee kaapelien sijoittamisesta internet sivuillaan seuraavasti:
"Uusien kaapeleiden, johtojen ja putkien (sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu, vesihuolto) sijoittamista varten voidaan aina hakea sijoituslupaa, vaikka kohde soveltuisi
myös ilmoitusmenettelyyn. Uutta kaukolämpö-, maakaasu- tai vesihuoltolinjaa sijoitettaessa edellytetään aina sijoituslupahakemusta." (ELY-keskus 2018e.)
"Tietyissä vähäriskisissä tilanteissa sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittamisesta
voidaan tehdä ilmoitus sijoituslupahakemuksen sijaan. Ilmoitusmenettelyn sovellusala
on määritelty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §. Epävarmoissa
tapauksissa on suositeltavaa hakea sijoituslupaa. Osaan ilmoitusmenettelyn alaisista
töistä riittää myös työlupa." (ELY-keskus 2018e.)
4.2.4 Poikkeamispäätökset
Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti 20 metrin päähän maantien keskilinjasta.
Poikkeustapauksina pidetään valta-, ja kantateitä, joissa suoja-alue on yleensä vähintään
50 metriä. Lentokoneiden varalaskupaikoiksi määritellyillä alueilla suoja-alue voi olla
jopa 300 metriä.
Tienpitäjä voi myöntää poikkeusluvan maantien suoja-alueelle rakentamiselle, mikäli
sille on asiakkaan puolesta hyvin perustellut syyt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi haastavat maaston muodot lähiympäristössä.
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Tienpitäjän myönteisissä poikkeamislupapäätöksissä mainitaan yleensä seuraavasti:
"Mikäli maantien suoja-alue myöhemmin tarvitaan tienpitotarkoitukseen,
on luvansaajan siirrettävä poikkeusluvan saanut rakennus uudelleen määriteltävään
paikkaan, tai mikäli ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi, poistettava luvanvarainen rakennus kustannuksellaan alueelta.
Tienpitäjä ei myöskään vastaa mistään liikenteen aiheuttamista mahdollisista haitoista,
joita ovat esim. pöly ja tärinä. ELY-keskus ei vastaa myöskään maantienkunnossapidosta
aiheutuvista haitoista, kuten esim. lumen aurauksen aiheuttamat haitat tai tien parantamistoimenpiteet.
Poikkeuslupahakemus tehdään sähköisesti ELY-keskuksen nettisivujen kautta. Poikkeuslupien käsittelyaika on noin kuukausi." (ELY-keskus 2018f.)
4.2.5 Erikoiskuljetukset
Pirkanmaan ELY-keskus myöntää valtion maanteille kohdistuvat erikoiskuljetusluvat
keskitetysti. Erikoiskuljetukseksi luokitellaan sellainen kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- / massa-rajat.
Tavanomaisia erikoiskuljetuksia ovat esimerkiksi taloelementit, isot työkoneet ja suurten kuljetusten kuten isokokoisten veneiden kuljetukset. Erikoiskuljetukset voidaan hakea kuljetuksen kustannuksiin perustuvilla syillä, tai sillä ettei kuljetusta ole muuten
mahdollista jakaa pienempiin osiin.
Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä. Nämä lupatyypit ovat reitistöluvat ja reittikohtaiset luvat. Lupa on aina voimassa vain menosuuntaan. (ELY-keskus 2018g.)
4.2.6 Opasteet ja mainokset
Tienvarsille asetettavista mainoksista tulee tehdä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskuksen
keskitetyille lupapalveluille. Ilmoituksen käsittelyaika on noin 30 vuorokautta. Tätä ennen mainosta ei saa pystyttää.
Heinäkuussa 2018 Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) julkaisi uuden määräyksen
tienvarsille asetettaviin mainoksiin liittyen. Uusi määräys toi jonkin verran lievityksiä aikaisempaan määräykseen koskien mainosten sijoittelua tiealueella. Määräyksessä todetaan seuraavalla tavalla mainoksien sijoittamista koskien:
Mainosta ei saa sijoittaa:
–
–
–

liittymäalueelle
moottori- tai moottoriliikennetien alku- tai loppukohdan läheisyyteen (200 m)
tunneliin tai tunnelin suuaukon läheisyyteen
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–
–
–
–
–
–

maantien tai sitä ylittävän sillan rakenteisiin tai laitteisiin
mainos ei saa peittää näkemää liikennevaloihin, liikennemerkkeihin tai tiemerkintöihin tai heikentää niiden havaitsemista
meluesteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle
valaisemattomalle tieosuudelle, jos mainos on itsevalaiseva
paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta.

Palvelukohdeopasteet rinnastetaan virallisiin liikennemerkkeihin. Palvelukohdeopasteiden sijoittamiseksi maantien tiealueelle tarvitaan poikkeuksetta lupa ELY-keskukselta.
Mikäli jo olemassa oleviin luvallisiin opasteisiin halutaan tehdä muutoksia, tulee opasteen haltijan hakea aina muutoslupaa ELY-keskukselta. (Liikennevirasto 2016.)
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5

TUTKIMUKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄN AINEISTON ANALYSOIMINEN

Aluevastaavien työtehtävien lisäksi HARJAan on tulevaisuudessa tarkoitus luoda integraatioita muille tienpitäjälle määriteltyjen tehtäväkokonaisuuksien välille. Integraatioita
on suunniteltu tehtäväksi tai parannettavaksi olemassa olevasta mm. päällystepuolen-,
viranomaispalveluiden- sekä vahingonkorvauskäsittelyiden kanssa.
5.1

HARJA-viestit

HARJA-viestit ovat tienkäyttäjien välittämiä ilmoituksia tienpitoviranomaisille ja alueurakoitsijoille tienpäältä. Viestit pitävät sisällään tierekisteriosoitteen ja kuvauksen havainnosta. Urakoitsijat kuittaavat viestit vastaanotetuiksi sen jälkeen, kun ne saapuvat
liikennekeskukselta. Toimenpiteiden aloituksesta ja lopetuksesta tehdään omat kuittaukset jotka linkittyvät alkuperäiseen tienkäyttäjältä tulleeseen ilmoitukseen.

Kuva 16 Esimerkkikuva sähköpostin kautta tulevasta HARJA-viestistä (Tieliikennekeskus.
2019)
Erilaisia viestityyppejä on yhteensä 3 kpl. Nämä viestityypit ovat: Toimenpidepyyntö
(TPP), tiedoksi urakoitsijalle (TUR) ja urakoitsijakysely (URK). Viestityyppejä on avattu
tarkemmin luvussa 4.1.1. Kuukauden aikana urakka-alueelle tulleet HARJA-viestit käydään läpi ja käsitellään alueurakoiden työmaakokouksissa.
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5.1.1 HARJA-viestien määritelmät
Edellisessä luvussa mainittiin HARJA-viestejä olevan kolmea erilaista tyyppiä. Kiireisin
akuuttia reagointia vaativa viestityyppi näistä on toimenpidepyyntö, johon urakoitsijan
tulee reagoida 10 minuutin sisällä viestin saapumisesta. Seuraavassa on avattu viestityyppien kategorioita tarkemmin.
Taulukko 5 HARJA-viestien määritelmät
Nimike
Toimenpidepyyntö
(TPP)

Tiedoksi
urakoitsijalle
(TUR)

Urakoitsijakysely
(URK)

Selite
Toimenpidepyynnöt liittyvät pääsääntöisesti tapauksiin joissa
liikenneturvallisuus on vaarantunut tiellä olevan poikkeaman
takia. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi. liikennettä vaarantavat esteet tai suuret päällystevauriot vilkkailla teillä. Toimenpidepyyntö saattaa liittyä myös poliisilta tai pelastuslaitokselta tienpäältä tulleeseen virka-apupyyntöön. Viestin vastaanottanut Liikennekeskus määrittelee yhteydenoton perusteella
sen kiireellisyyden ja luo viestistä tarpeen mukaan toimenpidepyynnön.
TUR-viestien sisältö koskee pääsääntöisesti laatuun kohdistuvaa tienkäyttäjien lähettämää palautetta. TUR-viestiksi voidaan
määritellä myös toimenpiteitä vaativat havainnot joista ei kuitenkaan ole akuuttia vaaraa liikenteelle. Urakoitsijoiden tulee
kuitata TUR-viestit vastaanotetuiksi 15.9 - 15.5 välisenä aikana
viimeistään tunnin kuluessa saapumisesta ja 16.5 - 16.9 seuraavan arkipäivän aamuna.
Urakoitsijakyselyt ovat pääsääntöisesti tiedusteluja jonkin tien
kuntoon liittyen. URK-viestien aiheet voivat olla esimerkiksi auraukseen liittyviä tai keväisin sorateiden kelirikon etenemiseen
liittyviä.
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5.2

Materiaalimäärät

Urakoitsija raportoi tilaajalle kuukausittain työssä käytetyt materiaalimäärät. Määrät
tarkistetaan työmaakokouksien yhteydessä. Materiaalimäärät siirtyvät rajapinnan
kautta tilaajan HARJA-järjestelmään.
Taulukko 6 Esimerkki työmaakokouksien yhteydessä käsiteltävästä ympäristöraportti
taulukosta
Talvisuola yhteensä
Talvisuola Is 2-ajorataiset
Talvisuola Is
Talvisuola I
Talvisuola Ib
Talvisuola II-III
Hiekoitushiekan suola
Talviliuos NaCl
Talviliuos CaCl2
Erityisalueet NaCl
Hiekoitushiekka
Kaliumformiaatti
Rikkaruohojen torjunta-aineet (litroina)

Lokakuu
69,96

Yhteensä
69,96

2,2

2,2

7,8
0,01

7,8
0,01

7,25

7,25

Kesäsuola (sorateiden kevätkunnostus)
Kesäsuola (pölynsidonta)
Murskeet
Jätteet kaatopaikalle

Raportoitavia materiaaleja ovat mm. talvisuola, hiekoitushiekka, sorastusmateriaalit, ja
tiealueelta kerätyt jätteet joita urakoitsija on toimittanut kaatopaikalle.
5.3

Poikkeamaraportointi

Urakoitsijoiden tulee poikkeaman sattuessa tehdä tilaajalle kirjallinen selvitys urakkaalueella tapahtuvista laatupapereista poikkeavista tapahtumista.
Poikkeamaraportti tulee laatia ja kirjata HARJA-järjestelmään poikkeaman sattumista
seuraavana arkipäivänä. Poikkeamaraporttiin urakoitsijan tulee kirjata yksilöity selitys
laadunalituksesta sekä korjaavista toimenpiteistä. Samaan raporttiin kirjataan myös
suunnitelma tulevaisuudessa vastaavien tapauksien ehkäisemiseksi.

29

Kuva 17 Laadunvalvontakierroksen yhteydessä havaittu laatupuute
Poikkeamaraportin perusteella tilaaja tekee lopullisen tulkinnan siitä, kirjataanko tapauksen johdosta sanktio. Sanktioita on käsitelty tarkemmin luvussa 4.4. Tilaaja voi
myös itse laatia järjestelmään poikkeamaraportin, mikäli urakoitsija ei sitä ole laatinut
määräpäivään mennessä.

Kuva 18 Moottoritiellä peräänajon yhteydessä vaurioitunut törmäysvaimennin joka todennäköisesti pelasti ihmishenkiä. Tapahtumasta kirjattiin turvallisuuspoikkeama HARJAan. (Mikkola 2017.)
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Turvallisuuspoikkeamat kirjataan Väyläviraston HARJA:an jonka kautta ne siirtyvät TURIjärjestelmään.
5.4

Sanktiot ja bonukset

Alueurakoiden sanktiot- ja bonukset määräytyvät alueurakoihin liitettyjen sopimusasiakirjojen mukaisesti. Nämä dokumentit tilaaja lähettää urakoitsijalle tarjouspyyntövaiheessa muiden urakkaan kuuluvien dokumenttien ohessa.
5.4.1 Tehtäväkokonaisuuden laiminlyönti
Mikäli poikkeamaraportista huolimatta urakoitsijan todetaan toimineen laatuvaatimusten vastaisesti määrittää tilaaja sanktion. Sanktio on joko kirjallinen muistutus tai euromääräinen sanktio. Euromääräinen sanktio vähennetään urakoitsijan saatavista työmaakokouksen yhteydessä indeksi huomioiden.
Sanktiot kirjataan HARJAn kautta alueurakoittain. Tilaajan on mahdollista muokata sanktiota järjestelmän kautta.
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Taulukko 7 Sanktiden määräytyminen (Liikennevirasto. 2011. Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset Hoidon ja ylläpidon alueurakat, 5-6)
Sanktiolaji
Kirjallinen muistutus

Toimenpide
Kirjallinen muistutus voidaan antaa ennen euromääräisen
sanktion kirjoittamista. Mikäli kyseessä on ollut vakava laiminlyönti, kirjataan urakoitsijalle sanktio ilman erillistä
muistutusta.

A- ja B ryhmän sanktiot Molemmat sekä A- ja B-ryhmä käsittelevät käytännössä samoja tehtäväkokonaisuuksia. Näistä B- ryhmän sanktiot
luokitellaan vakavaksi laiminlyönniksi.
C ryhmän sanktio

C-ryhmän sanktioihin kuuluu määräpäivän ylitykset, työn
tekemättä jättäminen ja hallinnolliset laiminlyönnit.

Edellä lueteltujen sanktiolajien lisäksi tilaajalla on oikeus sanktiointiin, mikäli urakoitsijan todetaan toimineen toiminta- ja laatusuunnitelman vastaisella tavalla. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei urakoitsija syystä tai toisesta ole toiminut tarjousvaiheen omien
kesä/talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelmien mukaisesti. (Sanktiot- ja bonukset
asiakirja Vantaa 2014- 2019.)
5.4.2 Suolankäytön sanktio
Hoitourakoiden sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa on määritelty urakkakohtaisesti
pohjavesisuojattujen alueiden suolan käyttöön liittyvät maksimiarvot. Urakoitsijat raportoivat kyseisiltä alueilta käytetyt talvisuolan määrät kuukausittain työmaakokouksissa tilaajalle.
Mikäli suolamäärät ylittyvät sopimuksen mukaisista tonnimääristä pohjavesialueilla
esim. 1.7 tonnia / talvihoitokausi määrätään sakkoa ylitystonnien ja ajoratapituuksien
mukaan.
Suolan käytön sanktiota harkittaessa verrataan kuluneen talvihoitokauden sääolosuhteita vallitsevaan pitkän aikavälin tarkastelun keskiarvoon. Pitkän aikavälin sääolosuhteet on mitattu esimerkiksi Vantaan alueurakassa (2014- 2019) ilmatieteen laitoksen toimesta vuosina 1971 - 2000.
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Taulukko 8 Talven lämpötilojen keskimääräinen muutos ja sen vaikutukset alueurakan
sanktiokertymiin (Sanktiot- ja bonukset asiakirja Vantaa 2014- 2019.)
Joulu-, tammi-, ja helmikuun keskilämpötilojen keskiarvo
korkeampi kuin ns. pitkänaikavälin (20 - 30 vuotta) ko. kuukausien keskilämpötilojen keskiarvo

Talvikauden suolan käyttömäärän korotus (= koko talven sallittuun määrään)

< 2,0° C korkeampi
< 3,0° C korkeampi
< 4,0° C korkeampi
> 4,0° C korkeampi

Ei korotusta
10%:n korotus
20%:n korotus
30%:n korotus

5.4.3 Tienkäyttäjä tyytyväisyysbonus
Tilaaja voi maksaa urakoitsijoille bonusta vuosittain hyvästä tienkäyttäjien palvelusta.
Bonuksen suuruus määräytyy urakan vuosittaisen hinnan mukaan. Arviointikohteina bonusta harkittaessa käytetään mm seuraavia kriteereitä:
"- Pääteiden talvihoidon kehitys urakassa edelliseen vuoteen verrattuna
laskettuna pääteiden aurauksen ja liukkaudentorjunnan arvosanojen keskiarvona.
- Muiden teiden talvihoidon kehitys urakassa edelliseen vuoteen

verrattuna laskettuna muiden teiden aurauksen, liukkaudentorjunnan
ja tasauksen arvosanojen keskiarvona.
- Tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon alueurakassa verrattuna
tiepiirin kaikkien urakoiden muiden teiden talvihoidon keskiarvoon
laskettuna samoin periaattein kuin urakkakohtaisessa
arviossa.
- Talvihoidon ajoitus
- toiminta urakoiden rajoilla
- aamuliikenteen hoito
- toimenpideajoissa pysyminen
Kesähoidon palvelutaso ja urakoitsijan innovatiivisuus koko urakassa
- hiekoitushiekan poisto
- roskien poistomääräpäivien ja
- toimenpideaikojen toteutuminen ennakoidusti
- urakoitsijan innovatiivinen toiminta koko vuonna
yhteistyö
tilaajan
kanssa
asiakastyytyväisyyden
miseksi."
(Sanktiot- ja bonukset asiakirja Vantaa 2014-2019.)

paranta-
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5.4.4 Kolmansien osapuolien tierakenteille aiheuttamien vahinkojen selvittämisbonus
Alueurakoiden työt pitävät sisällään myös kolmansien osapuolien tierakenteille aiheuttamien vaurioiden korjauksia. Tällaisia vaurioita ovat usein esimerkiksi törmäykset kaiteisiin tai liikennemerkkeihin tieltä suistumisen yhteydessä.

Kuva 19 Vt4:llä törmäyksen johdosta vaurioitunutta kaidetta odottamassa korjausta keväällä 2019
Mikäli urakoitsija onnistuu hoitovuoden aikana (lokakuu-huhtikuu) aikana selvittämään
vähintään 25 % määrän tai sen yli kaikista vahingoista on urakoitsija oikeutettu saamaan
bonusta. Bonuksen suuruus vaihtelee selvitettyjen vahinkojen kustannusten mukaan.
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6

ALUEURAKAN TÖIDEN SIIRTYMINEN HARJAAN

Tilaaja siirtää urakan lähtötiedot manuaalisesti HARJAan. Suunnittelutietojen pohjalta
urakoitsijat syöttävät toteutuneet työt joko käsin tai rajapinnan kautta järjestelmään.
Alueurakoissa on myös töitä jotka siirtyvät aina rajapinnan kautta. Tällaisia ovat esim.
tiestötarkastukset. Luvussa 6 on käsitelty tietojen syöttöä ja rajapintoja HARJAn ja muiden sovellusten välillä.
6.1

Töiden toteumat

Manuaalisesti lisättävät materiaalimäärät siirretään HARJAan toteumat -välilehden
kautta. Ainoastaan urakoitsijalla on mahdollisuus lisätä toteumia HARJAan. Tämä ominaisuus on luotu sen takia että mahdollisilta sekaannuksilta materiaalimääriä käsiteltäessä vältyttäisiin.
Osassa alueurakoita suolamäärät siirtyvät HARJA-järjestelmään rajapinnan kautta. Tienhoitoautoon sijoitettu sirotinlaite siirtää järjestelmän ensin alueurakoitsijan omaan seurantajärjestelmään ja tämän jälkeen tieto siirtyy HARJAan, josta se on myös tilaajan nähtävissä.

Kuva 20 HARJA-järjestelmän suolanseuranta välilehti (Väylävirasto 2018).
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6.1.1 Tilannekuva-välilehti
Tilaaja voi halutessaan seurata urakan töiden etenemistä HARJAn tilannekuva välilehden
kautta. Tilannekuva välilehden alta pystytään yksilöimään haluttu työsuorite ajan ja paikan rajauksella. Välilehden alta on mahdollista valita useita eri työlajeja samanaikaisesti
seurattavaksi. Työtehtävät ovat rajattavissa talvi- ja kesähoitotöiden välillä. Molempien
tehtäväkokonaisuuksien alta on mahdollista suorittaa vielä tarkempi yksilöity rajaus valitsemalla työlajiksi esimerkiksi vesakoinnin tai lumen- ja sohjonpoiston. Myös työnjohdon omia tiestötarkastuskierroksia on mahdollista seurata tämän välilehden alta.
Tilannekuva välilehden kehittämiseen liittyen pidettiin kokous 20.12.2018 Pasilassa
jossa oli opinnäytetyön kirjoittajan lisäksi järjestelmän kehittäjistä Aleksi Kallan ja Raine
Luntta. Kokouksen yhteydessä tarkasteltiin tilannekuvan toimivuutta satunnaisotannalla alueurakan töistä. Suurimmaksi ongelmaksi todettiin järjestelmän kaatuilu sekä se
ettei tietylle tieosalle rajaustyökalu toiminut. Kokouksen yhteydessä keskusteltiin myös
karttapohjien kehittämisestä paremmin alueurakoita palvelevaan suuntaan.

Kuva 21 HARJAn tilannekuva- välilehti, jossa valittuna historiatietoja talvihoitotöistä
(Väylävirasto 2018).
6.1.2 Tienkäyttäjien yhteydenotot
Väylävirasto sekä Traffic management Finland Oy ylläpitävät tienkäyttäjänlinjaa. Tienkäyttäjän linjalle voi soittaa ja ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista.
Tienkäyttäjien ilmoitustyyppejä käsiteltiin tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 4.1.
ELY-keskuksen internet sivujen mukaan yleisimpiä tienkäyttäjänlinjalle tehtäviä ilmoituksia ovat mm. päällystevauriot, talvihoitoon liittyvät työt kuten liukkaudentorjunta ja
auraus, sorateiden hoito sekä myrskyvauriot. Tienkäyttäjälinjan puhelinnumeroon 0200
2100 voi soittaa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
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Tienkäyttäjien yhteydenotoille, eli HARJA-viesteille on järjestelmässä olemassa oma välilehtensä. Ilmoitukset voi halutessaan tilata myös sähköpostiin jonka yhteydessä lähetetään ilmoituksen tierekisteriosoite, yhteydenottajan tiedot ja lyhyt kuvaus havainnosta. Sähköpostin mukana järjestelmä lähettää myös Google Maps -kuvakaappauksen
vahinkopaikasta hahmottamisen tehostamiseksi. Urakoitsijoilla on mahdollisuus kuitata
HARJA-viesti vastaanotetuksi sähköpostissa olevan linkin kautta. (ELY-keskus 2019a.)
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7

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ

Asiantuntijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä järjestelmän kehitykseen liittyen ei ennen
opinnäytetyön tekemistä oltu dokumentoitu tilastomuotoisesti. Koska valmista tilastoaineistoa asiantuntijoiden mielipiteistä HARJA-järjestelmän kehittämiseen liittyen ei ollut, luotiin sellainen työtä varten.
Aluksi kartoitettiin järjestelmään liittyvät suurimmat ongelmakohdat jotka tulisi saattaa
kuntoon ensi tilassa. Henkilöhaastattelut aluevastaavien osalta toteutettiin valtakunnallisesti Surveymonkey -kyselylomakkeella. Kaikkien kyselyyn vastanneiden yhteenlaskettu prosenttiosuus oli 80% Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen aluevastaavien
haastatteluja suoritettiin tätä työtä varten myös kasvotusten. Näiden haastattelujen tuloksia ei ole analysoitu tässä luvussa vaan näiden haastattelujen mielipiteitä ja näkemyksiä on hyödynnetty tämän opinnäytetyön muissa vaiheissa.
Haastattelut muiden ELY:n asiantuntijoiden suuntaan tehtiin skype- ja sähköpostihaastatteluina. Urakoitsijahaastattelun osalta opinnäytetyö rajattiin Kaakkois-Suomen ELY:n
alueella sijaitseviin alueurakoihin. Surveymonkey -lomakkeen lisäksi alueurakoitsijoiden
kokemuksia järjestelmän käytöstä hankittiin keskustelemalla alueurakoitsijoiden kanssa
järjestelmän käytöstä kasvotusten. Aluevastaavien henkilöhaastattelujen tapaan myöskään näitä tietoja ei ole hyödynnetty tämän luvun yhteydessä.
7.1

Haastattelukysymysten tuottaminen

Kyselyn tulokset luotiin järjestelmän testauksen ja sen käytön aikana tehtyjen havaintojen pohjalta. Kyselyssä hyödynnettiin parivertailua, ennalta annettuja vastausvaihtoehtoja ja vapaata kommenttikenttää. Kyseisiä haastattelun toteutusmuotoja on käsitelty
seuraavassa luvussa tarkemmin. Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoista muut paitsi
vapaan kommenttikentän omaavat vaihtoehdot rakennettiin siten että vastaaja pystyy
pääsääntöisesti valitsemaan vain yhden vastausvaihtoehdon. Tämä ominaisuus otettiin
käyttöön lopullisten vastausten analysoinnin helpottamiseksi.
HARJA-järjestelmän kaltaista käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä hyödyntävää haastattelua toteutettaessa näkemykset eivät aina ole yksiselitteisiä. Tämän vuoksi haastattelukysymyksiä pohdittiin ennen asiantuntijoille lähettämistä mahdollisimman useilta eri
näkökannoilta.
7.1.1 Parivertailu
Parivertailu on tulosten mittaamisen menetelmänä jo noin satavuotta vanha. Se on alun
perin lähtöisin Ranskasta, josta se on hiljalleen levinnyt muualle Eurooppan. Suomessa
se on vielä nykyäänkin melko tuntematon tutkimusten tulosten mittausmenetelmänä.

38
Parivertailua pidetään yleisesti vastaajalleen hyvin helppona muotona koska tällöin vastaajan tarvitsee valita vain kahden ennalta annetun vaihtoehdon väliltä. Teoksessa Johdatus tilastolliseen tutkimukseen todetaan parivertailun olevan menetelmä, joka harvoin toimii itsenäisesti pelkkänä aineistonkeruu muotona, kun halutaan tehdä selvitystä
jonkin tietyn asian kehittämiseen tai ongelman ratkomiseen liittyen. Tämän vuoksi parivertailu on otettu vain yhdeksi osa-alueeksi asiantuntijoille tehtyä haastattelua. (Valli. R.
2015, 62.)

Kuva 22 Esimerkki parivertailusta
Kuten jo edellä mainittiin voi parivertailun hyväksi puoleksi todeta sen ominaisuuden
olla vastaajalleen helppo lähestyttävä. Vastaavasti huonona puolena parivertailun aineiston käsittelyssä on vertailtavien parien määrän nopea kasvu. Usein vaarana on, että
parivertailun kohteiden otanta laajenee liian suureksi, jotta sen hyödyntäminen olisi
enää järkevää. Suosituksena haastatteluna vertailtavien parivertailukohteiden määrän
todetaan usein olevan maksimissaan 6 kappaletta. (Valli. R. 2015, 62.)
7.1.2 Ennalta annetut vastausvaihtoehdot
Ennakkoon annetut vastausvaihtoehdot pohjautuivat omien mielikuvien pohjalta
HARJA-järjestelmän käyttöön liittyen. Mielikuvat vastausvaihtoehdoista pohjautuvat
pitkälti viime vuosien aikana käytyihin keskusteluihin eri tahojen kanssa HARJAN käytöstä.

Kuva 23 Esimerkki ennakkoon annetuista vastausvaihtoehdoista
Tärkeää ennalta annettuja vastausvaihtoehtoja oli pohtia asioita sen kannalta, että jokaiselle löytyisi otannasta vastausvaihtoehto joka tukisi omaa näkökantaa. Muun muassa tämän vuoksi haastattelulomakkeita muokattiin hieman jokaista käyttäjäryhmää
paremmin vastaavaksi.

39
Osaan ennalta annettuihin vastausvaihtoehtoihin annettiin mahdollisuus myös omaan
vapaaseen vastauskenttään. Tällöin kysymys oli kartoitettu siten, että sopivia vastausvaihtoehtoja on vain yksi ja kysymyksen analysointi jälkeenpäin helpompaa. (Valli. R.
2015, 70-71.)
7.1.3 Vapaat kommenttikentät
Vapaiden kommenttikenttien osalta pohdittiin ennakkoon sitä, minkä tyyppisiä vastauksia todennäköisesti tullaan saamaan. Tällöin kaikkien vastausten analysointi jälkikäteen
tulisi olemaan helpompaa yhteenvetoa tehtäessä.
Vapailla kommenttikentillä on monia hyviä puolia kyselyä toteutettaessa. Tällaisia ovat
mm. että vapaan kommenttikentän avulla saadaan selville mahdollisimman yksilöity näkemys haastatellun mielipiteestä esitettyyn kysymykseen. Koska vastaaja saa itse ilman
ennalta määriteltyjä raameja vastata kysymykseen parhaaksi katsomallaan tavalla voidaan saada uusia näkökulmia ja ideoita työtä varten.
Vapaiden kommenttikenttien kysymykset pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeinä.
Tämä siitä syystä, ettei vastaaja epäselvän kysymyksen vuoksi vastaisi asian vierestä.
7.2

Aluevastaavien kokemuksia järjestelmästä

Haastattelulomake lähetettiin kaikkiaan kymmenelle aluevastaavalle. Vastauksia tuli ilmoitettuun määräaikaan mennessä yhteensä 8kpl. Kyselylomaketta ei lähetetty valtakunnalliseen jakeluun kaikille siitä syystä, että vastausten analysoiminen olisi käynyt
liian sekavaksi eikä isommasta otannasta oltaisiin todennäköisesti saatu nyt kerättyä tietoa vastaavaa enempää hyötyä.
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7.2.1 Aluevastaavien positiivisia kokemuksia HARJAsta
Etenkin niin sanotun perinteisen urakkamallin talouden seurannan koettiin toimivan hyvin järjestelmän kautta. Urakan yksikköhintaisten töiden määrien ja hintojen muokkaaminen koetaan kyselyn vastauksiin pohjautuen selkeäksi ja helpoksi.

Kuva 24 Esimerkki hoitourakan töiden syötön välilehdestä jonka kautta urakan valvoja
syöttää urakan hinnat (HARJA 2019).
Osa valvojista koki myös tämän hetkisen tilannekuvan kautta tapahtuvan töiden seurannan olevan selkeää ja yksinkertaista.
Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä järjestelmän ulkoasua koskien arvosteluasteikolla 110. Numero 1 vastasi huonointa mahdollista arvosanaa ja 10 vastaavasti parasta. Järjestelmän tämän hetkinen ulkoasu sai kaikkien kyselytutkimukseen vastanneiden aluevastaavien keskuudessa keskiarvosanaksi 6,4 jota voidaan pitää kohtuullisena.
7.2.2 Aluevastaavien negatiivisia kokemuksia Harjasta
Negatiivisina asioina järjestelmän tämän hetkisessä tilassa koettiin erityisesti tilanteet,
joissa järjestelmä lakkaa yhtäkkisesti toimimasta. Erityisen tuskastuttavana tilanne nähtiin etenkin silloin kun tarkoituksena oli nopeasti tarkistaa esimerkiksi koneiden kulku
tilannekuvan kautta. Yhtäkkiset järjestelmän kaatumiset eivät haastatteluun osallistuneiden aluevastaavien mukaan rajoittuneet pelkästään tilanteisiin jossa haettiin rajapinnan kautta tulevaa tietoa, vaan ongelmia on ilmennyt yleisesti myös esim. HARJAan syötettävää urakoiden yhteystietolomaketta selaillessa. Kyselyyn osallistuneista aluevastaavista 60% ilmoitti joutuneensa yli 4 kertaa viimeisen kuukauden aikana tilanteeseen,
jossa HARJA kaatuu kesken käytön.
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Negatiivisena koettiin myös se, että tällä hetkellä HARJA ei vastaa uuden urakkamallin
tarpeita. Muun muassa talouden seurannan todettiin olevan tällä hetkellä vaivalloista
tai se ei toimi lainkaan uusien urakkamallien kanssa yhteen.
7.3

Alueurakoitsijan kokemuksia järjestelmästä

Kyselylomake HARJAn käyttökokemuksista välitettiin kuuden alueurakan työmaapäällikölle. Vastauksia tuli määräaikaan mennessä 4 kappaletta. Vastausten määrää voidaan
pitää tyydyttävänä.
Haastatteluun osallistui sekä perinteisen urakkamallin parissa työskenteleviä, että uuden hoitourakkamallin kanssa työskenteleviä työmaapäälliköitä. Tällä haettiin mahdollisimman monipuolisia kokemuksia HARJAn käyttöön liittyen.
7.3.1 Alueurakoitsijoiden positiivisia kokemuksia HARJAsta
Järjestelmän ulkoasu sai urakoitsijoiden kokemusten pohjalta keskiarvoksi 6,75 jota voidaan pitää suhteellisen hyvänä tuloksena. Arvosteluasteikkona toimi tässäkin asteikko
1-10 välillä jossa 1 oli huonoin mahdollinen ja 10 paras mahdollinen. Osa vastaajista mainitsi järjestelmän olevan yleisellä tasolla selkeä käyttöinen ja löytävänsä etsimänsä tiedon yleensä ongelmitta.
7.3.2 Alueurakoitsijoiden negatiivisia kokemuksia Harjasta
Alueurakoitsijoiden esille tuomat negatiiviset kokemukset järjestelmästä vastasivat hyvin paljon samoja ongelmia, jotka myös Aluevastaavat nostivat esille. Osa alueurakoitsijoista mainitsi suhtautuvansa muun muassa HARJA-viestien kuittauksien toimivuuteen
pienellä varauksella.
Tässä opinnäytetyössä on mainittu aiemmin, että seurantatiedot siirtyvät HARJAan urakoitsijoiden omien seurantajärjestelmien kautta. Monet mainitsivat seuraavansa töiden
kulkua pääsääntöisesti aina omien järjestelmiensä kautta koska tiedon saanti oli nopeampaa ja sitä pidettiin luetettavampana.
Edellä mainittuihin syihin perustuen suurin osa urakoitsijoista vastasi käyttävänsä järjestelmää vain silloin kun on pakko ja hoitavansa urakan tietotekniset asiat mieluiten muita
järjestelmiä käyttäen siltä osin, kun se on mahdollista.
7.4

Yhteenveto kyselylomakkeen vastauksista

Luvussa 6.3.2 mainittiin että etenkin negatiiviset kokemukset järjestelmän käyttöön liittyen olivat sekä aluevastaavilla että urakoitsijoilla hyvin samankaltaisia.
Haastatteluun osallistuneista henkilöistä enemmistö oli viimeisen kuukauden aikana
joutunut yli 4 kertaa tilanteeseen jossa järjestelmä lakkaa toimimasta.
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Kuvio 1 Prosenttijakauma hetkistä jolloin käyttäjä on joutunut tilanteeseen jossa järjestelmä lakkaa toimimasta
Etenkin alueurakoitsijoiden joukossa oli henkilöitä, jotka vastasivat käyttävänsä HARJAn
sijasta mieluiten vaihtoehtoisia järjestelmiä. Yhteenvetona haastateltujen tuloksesta
tiedusteltaessa aktiivisuutta tiestötarkastuksien / alueurakan töiden seurannasta voidaan todeta, ettei kukaan vastannut seuraavansa toteumia HARJAn kautta päivittäin.
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Kuvio 2 Prosenttijakauma käyttäjien aktiivisuudesta tiestötarkastusten / alueurakan töiden seurantaan HARJAn kautta
Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin myös näkemyksiä siitä, miten he henkilökohtaisesti
kehittäisivät järjestelmää, jotta se palvelisi paremmin omaa päivittäistä työntekoa. Moni
tähän vastanneista toivoi, että järjestelmän hitaus ja kaatuilu otettaisiin tarkasteluun ja
tehtäisiin toimenpiteitä asian poistamiseksi.
Alueurakoiden työmäärien seurannan rinnalle toivottiin mahdollisuutta kumulatiiviseen
seurantaan. Tällöin kuluvan hoitovuoden töiden kehitystä ja jäljellä olevien toteumien
määrien seuranta olisi helpompaa. Samanlaista kumulatiivista seurantaa toivottiin myös
ympäristöraporttiin, jotta mm. kuluvan hoitovuoden aikana käytetyn talvisuolan määrä
olisi sekä urakoitsijan että tilaajan nähtävillä nopeasti.
Taulukko 9 Alueurakan talvisuolan käytön seurantanäkymä tietyltä aikaväliltä haettuna

Esille nousi myös toive siitä, että tietoja olisi mahdollisuus kopioida kentältä toiselle eikä
näin ollen jokaista kenttää täytyisi käydä syöttämässä samoilla luvuilla.
Haastattelujen yhteenvetona voidaan todeta, että alueurakoiden parissa työskentelevien toimihenkilöiden mukaan HARJAn kehittämien vielä nykyistä paremmin tarkoitustaan vastaavaksi tulee helpottamaan heidän päivittäistä työntekoaan. Käyttäjien mielestä järjestelmän suurimmat ongelmat olivat vastauksissa ilmaistu melko yksiselitteisesti.
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8

KEHITYSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

Tässä luvussa tuodaan HARJA-järjestelmän päivittäisen käyttäjän näkökannalta katsottuna ilmi havaintoja, jotka pohjautuvat mm. luvussa 8.1 Jakob Nilsenin kirjoittaman teoksen pohjalta listattuihin huomioihin järjestelmän käytettävyydestä. Luvussa pohditaan vaihtoehtoisia tapoja HARJA:n nykyisellään käytössä olevalle esitystavalle esim. raporttien ja värimaailman osalta.
Samalla pohditaan mm. sitä miten alueurakoiden alueilla käsittelyssä olevista sekä toteutuneista tienpidonluvista, sopimuksista ja vahingonkorvaushakemuksista saataisiin
tuotettua tietoa joka hyödyttäisi alueurakoitsijoita ja aluevastaavia heidän työssään.
8.1

Käyttökelpoisuus ja käytettävyys

Saadakseen käyttäjien hyväksynnän puolelleen järjestelmän tulee olla käyttökelpoinen
ja sen käytettävyys mutkatonta. Jakob Nielsen käsittelee vuonna 1993 julkaistussa teoksessaan "Usability engineering" sitä miten tuotteesta saadaan luotua hyödyllinen ja tarpeellinen käyttäjälleen. Vaikka kirjan julkaisusta tämän työn kirjoitushetkellä onkin kulunut jo yli 25 vuotta, pitää se sisällään hyviä huomioita, joita voidaan soveltaa vielä tänä
päivänäkin.

Kuvio 3 Jakob Nielsenin havainnollistama kuva tuotteen "hyväksyttävyyden luomisesta
(Nielsen 1993)
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Nilsen listaa teoksessaan useita kriteereitä sille miten tietoteknisestä järjestelmästä saadaan tuotettua kokonaisuus, jonka kanssa työskentely sujuu käyttäjän odottamalla tavalla.
Taulukko 10 Tietoteknisen järjestelmän käyttöä helpottavia kokonaistekijöitä (LÄHDE
NILSEN 1993)
Kokonaistekijät
Muistaminen
Oppimisen helppous
Vaikuttavuus
Virheet

Selite
Muistamisella viitataan siihen kuinka helppoa järjestelmän
logiikan ja toimintatavan sisäistäminen käyttäjälleen on.
Oppimisen helppoudella tarkoitetaan sitä, kuinka helposti
järjestelmän käyttäjä omaksuu sen käytön.
Vaikuttavuudella mitataan sitä miten tarkoin käyttäjä saavuttaa järjestelmää käyttäessä tavoitteensa.
Virheillä viitataan siihen, ettei järjestelmän käyttäjä joudu
kokemaan liiaksi tilanteita joissa hän tahattomasti ajautuu
järjestelmää käyttäessään tilanteeseen johon ei ole alunalkajaan pyrkinyt.

Tuotteiden käytettävyyttä määritellään kansainvälisesti ISO-standardin avulla. (Nilsen
1993)
8.2

Järjestelmän sisältämän informaation muotoilu

Tässä luvussa käsitellään järjestelmän tuottaman datan esitystapaa. Luvussa selvitetään
luontevinta ja käyttäjälähtöisintä esitystapaa HARJA-järjestelmän raporteille.
Tapio Vaapasalo toteaa kirjassa "Tieto näkyväksi Informaatiomuotoilun perusteet" -teoksessa tiedon keruun, taltioinnin, analysoinnin arvottamisen ja saattamisen jaettavaan
muotoon olevan prosessi johon informaatiomuotoilu osallistuu. Informaatiomuotoilun
avustuksella pyritään käyttäjälle luomaan tieto helposti saavutettavaksi, välitettäväksi
sitä edelleen tarvitsevalle ja tekemällä siitä mahdollisimman käyttökelpoista. (Koponen.
J., Hildèn. J. & Vapaasalo. T. 2016, 20.)
8.2.1 Raporttien esitystapa
Kuten edellä luvuissa 3 ja 4 käsiteltiin, on HARJAan sisällytetty useita tienpitäjän työssään tarvitsemia raportteja. Raportit on kuvattu järjestelmässä kuvan 6 mukaisena taulukkona. Kuvassa on esimerkki materiaaliraportista, johon on koostettu alueurakan käyttämät suolamäärät valitulta ajanjaksolta.
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Taulukko 11 Esimerkki HARJA-järjestelmän kautta tulostettavasta raportista (HARJA
2019a).

Erityisesti pidemmän aikavälin tarkasteluissa tilastografiikkaa hyödyntämällä voidaan
selkeyttää esimerkiksi hoitotöissä käytettyjen materiaalien menekkejä erilaisten kuvioiden avulla.
Summapylväskuvio on kuvio, jonka avulla havainnollistetaan halutun tiedon kokonaismäärä, sekä tiedon osatekijät. Hyödyntämällä summapylväskuvioita voidaan grafiikan
avulla havainnollistaa ja seurata esimerkiksi suolankäytön kokonaiskulutusta alueurakoissa koko talvihoitokauden ajan.
Summapylväskuviossa voidaan kuvata myös prosenttijakaumia vaihtoehtona piirakkakuvion käytölle.
Toinen vaihtoehtoinen esitystapa esimerkiksi suolan käytön seurannalle jossa ajankohtaan x mennessä kulunutta määrää verrataan hoitovuosittaiseen maksimimäärään, on
histogrammi. Histogrammi on kuvio, jonka avulla kuvataan muuttujan jakaumaa. Yksittäiset pisteet (tässä tapauksessa esimerkiksi kuukausittaiset työmaakokoukset) luokitellaan histogrammilla ryhmiin ja niiden väliin piirretään kuviota havainnollistamaan kuvion kehitystä.
Muita ympäristöraportissa seurattavia materiaaleja kuvaamaan esimerkiksi vuositasolla
raporttia tarkasteltaessa voidaan harkita viivakuviota. Viivakuvio on tilastojen tulkitsemisen tueksi yksi kaikkein käytetyimmistä esitystavoista. Tavallisissa viivakuvioissa sekä
pysty- ja vaaka-akselilla on aina määräasteikko. Viivakuviossa havaintopisteet kohdistetaan histogrammin tavoin toisiinsa viivan avulla. Vaakapylväskuvio soveltuu vastaavasti
paremmin käytettäväksi raportteihin.
Järjestelmän tilastojen graafiseen esittämiseen etenkin pidempää aikaväliä tarkasteltaessa voidaan diagrammien todeta olevan taulukkoa selkeämpi esitystapa. Diagrammit
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toimivat ihmisen silmään taulukkoa selkeämpänä esitystapana ja ne tuovat esiin myös
poikkeamat tarkasteluväliltä.
Tärkeintä tiedon esittämisessä on aina valita esitystapa joka tuottaa sitä tarkastelevalle
taholle selkeimmän mahdollisen lopputuloksen. Diagrammeja käytettäessä on tärkeää
muistaa valita esitystapa siten, ettei se johda käyttäjää harhaan tai ohjaa huomiota aineiston ydinasiasta.
HARJA-järjestelmän raporttien kehittämistä käyttäjäystävällisempään suuntaan on tärkeintä edellä mainitun mukaisesti muistaa kiinnittää ensisijaisesti huomiota siihen, että
käyttäjä pystyy tekemään luotettavia johtopäätöksiä tutkimalla raporttia sen esitystavasta huolimatta. (Koponen. J., Hildèn. J. & Vapaasalo. T. 2016, 186-187.)
8.2.2 HARJA:n informaation sommittelu
Järjestelmän sisältämän karttojen, diagrammien ym. sommittelun pyrkimyksenä tulee
aina olla mahdollisimman selkeän ja helposti lähestyttävän esitystavan löytäminen.
Edellisessä luvussa pohdittiin eri taulukoiden esitystavan mahdollisuuksia HARJAjärjestelmän käytössä. Tieto näkyväksi - Informaatiomuotoilun perusteet- teoksessa todetaan, että kuvioelementtien tulisi aina perustua raportissa olevien osa-alueiden ominaisuuksiin esimerkiksi. suuruusjärjestykseen. Samassa todetaan, että mm. aakkosjärjestykseen järjestämisen olevan huono vaihtoehto tiedon selkeän esittämisen kannalta
ajateltuna. Taulukoita ja tilastoja järjestettäessä tulisikin aina suosia loogista jatkumoa
niiltä osin kuin se on käsiteltävänä olevan materiaalin osalta mahdollista.

Kuvio 4 Kuva 1.
deittäin

Kuvitteellinen näkymä tienkäyttäjien yhteydenotoista tren-

(Lähde: Tieto näkyväksi - Informaatiomuotoilun perusteet sivu 210)
HARJAN tekstin, karttojen, kuvien ym. grafiikan yhtenäisessä sommittelussa on tärkeää
pyrkiä luomaan mahdollisimman tasapainoinen vaikutelma käsiteltävän tiedon ympärille. Sommittelun voidaan katsoa olevan onnistunutta silloin kun käyttäjällä ei ole tarvetta lisätä eikä poistaa mitään tarkasteltavasta tiedosta. Erityisen tärkeää on kiinnittää
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huomiota edellä mainittuun kehitettäessä HARJAN välilehtiä, joissa tietoa on runsaasti.
Tällaisia ovat esimerkiksi alueurakan töiden ajantasaisen seurannan välilehti ja tienkäyttäjien lähettämät ilmoitukset välilehti. (Graafinen 2018.)
8.3

Karttapohjat

Alueurakoiden töissä hyödynnetään jatkuvasti oman paikallistuntemuksen lisäksi eri tietoa sisältäviä karttoja. Karttapohjan tulisi olla selkeä visuaalinen esitys ja antaa mahdollisimman havainnollistava kuva sen käyttäjälle. Kartan laadinnan lähtökohtana tulisi aina
ajatella kartan käyttötarkoitusta ja sen loppukäyttäjää.
Karttapohjat jaotellaan karkeasti katsoen kahteen erilliseen ryhmään. Nämä ryhmät
ovat teema- ja maastokartat. HARJAn kartat ovat maastokarttoja ja ne on tarkoitettu
teiden hoitoon keskittyvien tehtävien avustamiseen. (Paikkaoppi 2019.)
Kuten yleensäkin, myös tienpitäjän työssä karttapohjien sisältämän tekstin esitys ja sen
ulkomuoto ovat tärkeä osa tavoiteltaessa parasta mahdollista kokonaisuutta.
Teoksessa "Elements of Cartography 6th Edition" käsitellään karttapohjien sisältämän
tekstin eri tehtäviä karttapohjalla. Vapaasti suomennettuna edellä mainitussa teoksessa
tekstin tärkeimpinä tekijöinä kartoilla mainitaan seuraavaa:
"Tärkeimpänä tehtävänä tekstillä karttapohjassa on toimia eräänlaisena paikantimena
ja tunnuksena havainnollistamaan oleellista tietoa käyttäjälle. Tekstiä voidaan myös halutessa hyödyntää hierarkkisena tunnuksena muokkaamalla fonttikokoa, alleviivaamalla
tai kursivoimalla sitä." Robinson, A., Morrison, L., Muehrcke, P., Kimerling, A. & Guptill,
S. 199. Elements of Cartography.
Aluevastaavan työssä HARJAn karttapohjia käytettäessä esimerkiksi. tilannekuva-välilehden kautta halutaan usein tarkastella käynnissä ja/tai jo päättyneitä tienhoidon toimenpiteitä. Tällöin ruudulla voi olla päällekkäin useita eri tietolajikenttiä. Tekstityylien
muotoilu ja erottelu edellä mainittuja tapoja hyödyntäen selkeyttää tarkasteltua kokonaiskuvaa. Myös värien merkitystä tulee korostaa tiedon havainnollistamisessa. Värien
käyttöä on käsitelty tarkemmin luvussa 6.4.
Karttapohjia tulisi suosia entistä enemmän havainnollistamaan tällä hetkellä ainoastaan
tierekisteriosoite -muodossa olevia taulukoita ja luetteloita. Tästä esimerkkinä mainittakoon alueurakoiden asentamat tilapäiset liikennemerkit. Urakkakohtaisesti tilapäisten
liikennemerkkien luetteloa ylläpidetään ja päivitetään urakan toimesta tierekisteriosoitteiden mukaan excel -taulukkopohjalle.
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8.4

Värien käyttö

Luvussa 6.2 käytiin läpi tilannetta jolloin järjestelmän käyttäjällä voi olla useita eri tietolajikenttiä samanaikaisesti tarkkailtavana. Näiden erottuvuutta toisistaan voidaan tehostaa valitsemalla mahdollisimman hyvin toisistaan erottuvia värejä.
Parhaiten toisistaan erottuvia värejä varten on olemassa HCL (Hue, Chroma, Luminance)
-väriavaruus nimeä kantava värikokonaisuus. Värit on valittu siten että ne ovat mahdollisimman kaukana toisistaan. Samalla värit on kuitenkin valikoituneet kokonaisuuteen
siten, että kaikkein yleisimmistä värinäkövaikeuksista kärsivät ihmiset pystyvät erottamaan näitä värejä toisistaan.

Kuva 25 HARJA-järjestelmässä käytössä olevia värejä HARJA-viestien havainnollistamiseksi karttapohjalla (HARJA 2019b).
Mitä kauempana värit sijaitsevat HCL-väriavaruudessa toisistaan sen paremmin ne myös
erottuvat ihmisen silmään. Järjestelmän värimaailmaa pohdittaessa tulee pyrkiä lopputulokseen jossa värit erottuvat toisistaan mahdollisimman paljon. Käytännössä toisistaan hyvin erottuvia värejä on olemassa 12kpl. (Kuvakenno 2018; Koponen. J., Hildèn. J.
& Vapaasalo. T. 2016, 100-115.)
8.5

Lisäyksiä HARJA-järjestelmään

HARJA:ssa on tulevaisuutta ajatellen potentiaalia helpottaa alueurakoiden päivittäistä
työskentelyä. Tässä luvussa on käsitelty erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja HARJAjärjestelmään mahdollisesti tulevaisuudessa lisättävistä ominaisuuksista. Ajatukset ovat
opinnäytetyön kirjoittajan sekä muiden alueurakoiden parissa työskentelevien henkilöiden omakohtaisia näkemyksiä järjestelmään kaivattavista ominaisuuksista helpottamaan jokapäiväistä työskentelyä.
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8.5.1 Lupien ja sopimusten esittäminen karttapohjaa hyödyntäen
Kehittämispotentiaalia alueurakoihin sidoksissa olevan tiedon keräämisen ja sen tuottamisen suhteen järjestelmässä on vielä runsaasti. Tässä työssä aiemmin käsitellyt tienpidon lupa-asiat sekä vahingonkorvauslausunnot ovat iso osa alueurakan työnjohdon sekä
aluevastaavan työtä. Lupapäätöksiin ja sopimuksiin otettiin alkuvuodesta 2019 vastaava
kuvitellun esimerkin mukainen kartta. Kartalla olevaa symbolia klikkaamalla aukeaa tiivistetty kuvaus mm. siitä kenelle lupa on myönnetty. Karttanäkymän kehittämisestä tulevaisuudessa tuli harkita alla olevan esimerkin mukaisesti.
Alla olevan kuvan avulla on pyritty havainnollistamaan ajatusta tienpidon lupien tuottamisesta HARJA-järjestelmään. Kuvauskentästä löytyy päätöksen diaarinumero, luvansaajan yhteystiedot, päätöksen voimassaoloaika sekä mahdollinen linkki päätöksen yhteydessä hyväksyttyyn liikenteenohjaussuunnitelmaan.

Kuva 26 Esimerkkikuva karttanäkymällä tuetusta lupapäätöksen tiivistelmästä (pohjautuu: HARJA 2019c)
Tällä hetkellä tienkäyttäjien lähettämät palautteet koskien tienhoitoa, eli HARJA-viestit
on tuotettu järjestelmän käyttäjille nähtäväksi karttanäkymäpohjana. Nykyiseen tienkäyttäjien yhteydenoton karttanäkymään on toivottu mahdollisuutta urakka- ja aikarajauksen lisäksi rajata erilaisia trendejä ja erottelua viestien osalta näkyviin. Esimerkiksi
sen suhteen kuinka iso osa palautteista on tullut aurauksesta talvisin tai vaihtoehtoisesti
sorateiden hoidosta kesäisin. Mahdollisuus erotella HARJA-viestejä mm. työlajiin perustuen havainnollistaisi urakan töiden toteuman kokonaiskuvaa erityisesti laadunvalvonnan näkökulmasta katsottuna.
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8.5.2 Aluevastaavien ja laadunvalvontakonsulttien raportit
Luvussa 2.1.1 käsiteltiin laadunvalvontaa ja havainnollistettiin sitä, kuinka raportteja
tuotetaan urakoitsijoille. Tämän työn kirjoitushetkellä rajapintaa laadunvalvontaraporttien ja HARJAn välillä ei vielä ole. Tulevaisuudessa raporttien olisi suotavaa siirtyä urakoitsijan tiestöllä tekemien tarkastusten ja toimenpiteiden tavoin HARJA-järjestelmään.
Tällä hetkellä raporttien teon jälkeen seurataan HARJAn tilannekuvan kautta eri töiden
toimenpideajan toteutumista. Kun toimenpideaika on mennyt umpeen, voidaan luoda
lopullinen raportti. Lopullinen raportti lähetetään alueurakkaan kommentoitavaksi. Laadunvalvontaraporttien siirtyessä kehitysehdotuksen mukaisesti suoraan HARJAan rajapinnan kautta mahdollistaisi se tilannekuva välilehden hyödyntämisen reaaliaikaisesti
toimenpiteiden toteutumisen seurantaan.

Kuva 27 Kuva 1.
Kuvituskuva laadunvalvontaraportista HARJAn kautta tarkasteltuna (pohjautuu: HARJA 2019d)
Yllä olevassa kuvassa on havainnollistettu esimerkki rajapinnan kautta siirtyneestä laadunvalvontaraportista HARJAn kautta tarkasteltuna. Samalle karttapohjalle on laadunvalvontaraportin lisäksi haettu urakoitsijan suorittamat toimenpiteet valittuna aikavälinä. Vastaavaa monijakoista karttapohjaa voisi tulevaisuudessa soveltaa moniin muihinkin alueurakoiden töihin.
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8.5.3 Tietojen lukitseminen
Tietojen syöttö alueurakan töiden toteutumien esimerkiksi materiaalimäärien osalta on
tällä hetkellä muokattavissa myös jälkikäteen. Ominaisuus on hyvä olla olemassa virheiden varalta. Toisinaan on kuitenkin tullut eteen tilanteita, joissa oikeita tietoja on tahattomasti muuttunut tai erehdyksessä muutettu jälkikäteen. Ongelman ehkäisyksi suositellaan tietojen lukitsemismahdollisuutta esimerkiksi työmaakokouksien jälkeen jossa
materiaalit, rahaliikenne ym. on todettu oikeaksi käsittelyssä olleen kuukauden osalta.
Lukitus ei kuitenkaan saisi olla lopullinen, jotta mahdollisten virheiden muokkaaminen
jälkikäteen olisi helppoa. Vaihtoehtona tähän voisi olla esimerkiksi jo lukittujen tietojen
muokkaaminen salasanan kirjoittamisen jälkeen.

8.5.4 Töiden luovuttaminen tilaajalle
Alueurakat sisältävät useita määräpäivään mennessä tehtäviä töitä. Tällaisia ovat esimerkiksi aurausviitoituksen asentaminen syksyisin ja liikennemerkkien suoristaminen
kesäisin. Tämän lisäksi on töitä, joita raportoidaan tilaajalle määräpäivään mennessä.
Tällaisia ovat mm. siltojen vuositarkastukset joita käsiteltiin luvussa 2.2.3. Lisäksi urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle keväisin kesähoidon tarkennettu laatusuunnitelma ja
syksyisin talvihoidon tarkennettu laatusuunnitelma.
Eri työlajien luovuttaminen määräpäivään mennessä tilaajalle olisi tulevaisuudessa osittain mahdollista toteuttaa HARJA-järjestelmää hyödyntäen. Esimerkiksi liikennemerkkien oikomiset urakoitsija voisi esittää raportin omaisesti tilaajalle HARJA-järjestelmän
kautta. Järjestelmä voisi tulevaisuudessa myös muistuttaa molempia osapuolia töiden
lähestyvistä määräpäivistä.
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9

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Opinnäytetyöllä on kaksi tutkimuskysymystä, joihin tässä luvussa vastataan. Kysymykset
ovat; mitkä ovat järjestelmän tulevaisuuden kannalta tärkeimmät kehityskohteet ja miten kehitystyötä tulisi jatkossa viedä eteenpäin.
Tulevaisuuden kannalta opinnäytetyössä esitettyjen kosmeettisten parannusten lisäksi
tärkeimpänä kehityskohteena tulee jatkossa olemaan yhtenäinen toiminta uuden hoitourakkamallin kanssa. Tutkimuskysymystä on käsitelty tarkemmin luvussa 9.1
Toiseen opinnäytetyön tutkimuskysymykseen miten kehitystyötä tulisi jatkossa viedä
eteenpäin on vastattu luvussa 9.2. Vastaus tähän tutkimuskysymykseen on muodostunut opinnäytetyön kirjoittajan omakohtaisista ja muiden aluevastaavien kokemuksista
HARJAn käyttöön liittyen.
9.1

HARJA:n kehitys vastaamaan uutta hoitourakkamallia

Uusi maanteiden hoitourakkamalli otetaan valtakunnallisesti käyttöön lokakuussa 2019
alkaen kaikissa uusissa alkavissa urakoissa. Uudessa hoitourakkamallissa urakoitsijalle
kuuluvia tehtäviä ovat hoidonjohtotehtävät, kaluston ja materiaalien hankinta sekä sopimuksessa määritellyt hoitotyöt. Urakoitsijan on tarjottava näihin tehtäviin liittyvän
ammattitaitonsa tilaajan käyttöön siten, että molemmilla on yhteinen päämäärä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoitosuunnittelu, hankintaprosessit ja hoitotyö limitetään toteuttamalla hoitotyöt useina hankintoina. Kaikki hankinnat kilpailutetaan lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä erillishankintoja, joista urakoitsija on antanut erillishinnan
Urakan tavoitehinta tulee muodostumaan urakoitsijan tekemästä tarjouksesta tilaajalle.
Urakassa on ennalta määritelty kattohinta. Mikäli urakoitsijan esittämä tavoitehinta ylittyy maksaa tilaaja ylittyneet kustannukset urakoitsijan kanssa 70% / 30% jaolla aina kattohintaan saakka. Urakoitsija laatii vuosittain tavoitehinnasta esityksen tilaajalle.
Vuosittaisen kattohinnan ylittyessä urakoitsija taas maksaa ylityksen osuuden itse kokonaisuudessaan. Urakoissa pidetään kuukausittaisten työmaakokouksien lisäksi vuosittain myös välikatselmukset, joissa summataan yhteen koko hoitovuoden tapahtumat.
Mikäli kattohinta on ylittynyt voi urakoitsija halutessaan siirtää kuluneen vuoden kattohinnan seuraavan vuoden hankintakustannuksiin.
Urakoitsijan palkkio uudessa mallissa muodostuu hoidonjohtopalkkiosta. Hoidonjohtopalkkio on kiinteä ja se koostuu vuosittaisesta tavoitehinnasta. Urakoitsija määrittää itse
hoidonjohtopalkkion suuruuden tarjouksessaan ja sen prosenttivaihteluväli on 8-15%:n
välillä vuosittaisesta tavoitehinnasta.
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HARJA-järjestelmässä täytyy tulevaisuudessa huomioida muuttuneen hankintamallin
muutokset mm. toteumatietojen syötössä. Uuden urakkamallin tehtävä- ja määräluettelo pitää sisällään huomattavasti nyt käytössä olevia niin sanottuja "perinteisiä urakkamalleja" enemmän yksilöityjä työtehtäviä. Näiden syöttäminen HARJAan ei tällä hetkellä
ole vielä mahdollista.
Uuden hoito-urakka mallin lanseerauksen myötä huoli HARJAn pysymisestä kehityksessä mukana on herättänyt yleisesti huolta sekä aluevastaavien että urakoitsijoiden
keskuudessa. Luvussa 6 avattujen haastattelujen pohjalta on selvää, että järjestelmän
kehityksen toivotaan ensisijaisesti keskittyvän tukemaan uutta urakkamallia
9.2

Järjestelmän jatkuva kehitys

Ennen järjestelmän käyttöönottoa koottiin aluevastaavien joukosta HARJAn kehitystiimi. Tämän kehitystiimin tehtävänä oli testata järjestelmää ja kommentoida sekä ideoida kehitysehdotuksia järjestelmän käyttöön liittyen. Kommunikointi kehitystiimin ja
järjestelmän kehittäjien välillä tapahtui sähköpostitse, Skypellä ja kasvotusten.
Jotta HARJA olisi kykeneväinen tarjoamaan käyttäjilleen helpotusta päivittäiseen työskentelyyn, on sen jatkuva kehittäminen isossa roolissa myös tulevaisuudessa. Edellisessä
luvussa käsitellyn uuden urakkamallin lanseeraamisen yhteydessä tulisi haastatella ja
hankkia näkemyksiä uuden urakkamallin parissa työskentelevältä henkilöstöltä siitä, miten järjestelmää pitää tulevaisuudessa kehittää, jotta se vastaisi paremmin tarkoitustaan.
Valtakunnallisesti uusi urakkamalli otetaan käyttöön sen myötä kuin nykyisien urakka
sopimusten voimassaoloaika umpeutuu. Nykyisen kehitystiimin rinnalle kannattaa harkita toista asiantuntijaryhmää, joka koostuu uuden urakkamallin parissa työskentelevistä henkilöistä.
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10 TULOSTEN ARVIOINTI
Tulosten arvioinnin yhteenvetona voidaan todeta järjestelmällä olevan tämän opinnäytetyön kirjoittamishetkellä vielä kehittämispotentiaalia tienpitäjän ja alueurakoiden
työn helpottamiseksi nykyisestä. Järjestelmän kehittämisellä päästään parhaassa tapauksessa tilanteeseen jossa sekä aluevastaavien että alueurakoitsijoiden päivittäinen
työnteko helpottuu huomattavasti ja ajankäyttöä voidaan priorisoida nykyistä enemmän muihin alueurakan töihin.
HARJAN kehitystyötä tulisi jatkossa viedä eteenpäin huomioimalla vielä nykyistäkin
enemmän lopullisten käyttäjien mielipiteitä ja tarpeita. Myös seuraavat osa-alueet tulisi
ottaa tulevaisuudessa huomioon järjestelmän kehitystyössä.
Liikenteen- ja työntekijöiden turvallisuus
Tässä kehityssuunnitelmassa nostettiin esille HARJA- viestien välittymisen tärkeys. Myös
varmistuminen kaikenlaisen muun HARJA-järjestelmän kautta tapahtuvan viestinnän välittymisestä oikeille tahoille suunnitellussa aikataulussa on ensisijaisen sijaisen tärkeää.
Materiaalimäärät
Urakoiden materiaalimäärien seurannalla on suuri vaikutus hoitokausien lopputulemaan. Materiaalimäärien seurannalla varmistutaan mm. siitä että talven aikana käytetyt
suolamäärät pysyvät tienpitäjän asettamien rajojen sisällä. Materiaalimäärien todenmukaisuudella HARJAn kautta tarkasteltuna on rahallisia vaikutuksia koska mm. talven aikana käytetyn suolamäärän ylittyminen sallitusta johtaa sanktioon.
Rahaliikenne
Rahaliikenteen seuranta järjestelmän kautta on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista sekä
tienpitäjälle että alueurakoitsijoille.
Töiden seuranta ja laadunvalvonta
Tilannekuva-välilehdestä ja sen kehittämistarpeita nostettiin esille mm. tämän työn luvussa 5.1.1. Urakoiden suorittamat työt pitää voida tarkistaa halutessa nopeasti HARJAn
kautta. Myös laadunseuranta jota kaikki osapuolet voivat tarkastella. Tilannekuva työkalun kehittäminen koettiin yhtenä tärkeimpänä osa-alueena myös opinnäytetyötä varten tehtyjen haastattelujen pohjalta.
Yhteistoiminnan kehittäminen huomioimalla jokaisen tahon näkemykset esimerkiksi ennen isojen muutosten tekoa järjestelmään. Isoja muutoksia tehtäessä tulisi muutokset
saada testattua ennen viemistä valmiiseen järjestelmään.
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